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RESUMO
IMPERIO-FAVARO, A. K. M. “Estudo do fluxo de Serviços Ambientais na Região
Metropolitana de São Paulo”. [tese de doutorado]. São Paulo: Faculdade de Saúde
Pública da USP, 2016.

As taxas de urbanização estão em constante crescimento, estudos mostram que 54% da
população mundial vive em áreas urbanas. Contudo, essas populações necessitam de
recursos advindos dos ecossistemas, produzidos no interior ou ao redor das áreas urbanas,
para suprir suas demandas crescentes. Os serviços ambientais são os serviços advindos
dos ecossistemas, que por meio da intervenção humana, podem ser utilizados pela
sociedade. A manutenção da provisão desses serviços é essencial para qualquer região
metropolitana. Os municípios são unidades administrativas, onde os serviços ambientais
são gerados, contudo, o fluxo desses serviços não se limita às barreiras administrativas.
Com o objetivo de mapear esses fluxos, foi realizado um estudo de caso, cuja unidade de
análise foi a Região Metropolitana de São Paulo, com seus 39 municípios. Foram
coletadas informações em bancos de dados e relatórios, de instituições governamentais
brasileiras, disponíveis online. Nesse estudo foram analisadas informações sobre
territórios, áreas de remanescentes florestais, áreas de proteção de mananciais, população,
abastecimento de água, bem como índices de coleta e tratamento de esgoto. Os resultados
mostraram que é possível identificar alguns dos serviços ambientais, principalmente
àqueles ligados à água, gerados na região e ainda, a provisão, a oferta e a demanda pelos
mesmos. A análise desses dados possibilitou o reconhecimento de provedores e
recebedores desses serviços ambientais e, a partir dessa informação, a identificação da
ocorrência de injustiças socioambientais. Concluiu-se que os serviços ambientais sofrem
influência direta das alterações ambientais, causadas pelos elevados índices de
urbanização, e das consequências mudanças climáticas, que diminuem a capacidade de
resiliência das populações já vulneráveis social e ambientalmente em uma região
metropolitana. Por fim, pode-se afirmar que essas informações são fundamentais para
orientar decisões de investimento de longo prazo para o abastecimento de água e para o
uso eficiente dos serviços ambientais prestados pela região.
Palavras-chave: Serviços Ambientais; Região Metropolitana de São Paulo.

ABSTRACT
IMPERIO-FAVARO, A. K. M. "Study of the flow of Environmental Services in the
Metropolitan Region of São Paulo". Sao Paulo: School of Public Health, USP; 2016.

Urbanization rates are steadily growing; studies show that 54% of the world's population
lives in urban areas. However, these populations need resources from ecosystems,
produced inside or around the urban areas, to meet their growing demands. Environmental
services are services from ecosystems, which through human intervention can be used by
society. Maintaining the provision of these services is essential for any metropolitan
region. Municipalities are administrative units, where environmental services are
generated; however, the flow of these services is not limited to administrative barriers.
With the purpose of mapping these flows, a case study was carried out; whose analysis
unit was the Metropolitan Region of São Paulo, with its 39 municipalities. Data were
collected in databases and reports from Brazilian governmental institutions, available
online. In this study, information was analyzed on territories, areas of forest remnants,
areas of protection of springs, population, water supply, as well as indexes of collection
and treatment of sewage. The results showed that it is possible to identify some of the
environmental services, mainly those related to water, as well as provision, supply and
demand for them. The analysis of these data enabled the recognition of providers and
receivers of these environmental services and, from this information, the identification of
the occurrence of social and environmental injustices. It was concluded that
environmental services are directly influenced by environmental changes caused by high
rates of urbanization and consequences of climate change, which reduce the resilience of
population already vulnerable social and environmentally in metropolitan regions.
Finally, this information is fundamental to guide long-term optimal water supply
investment decisions and for the efficient use of environmental services provided by the
region.
Keywords: Environmental Services; Metropolitan; Region of São Paulo.
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APRESENTAÇÃO
Essa tese foi organizada segundo as normas e diretrizes do Programa de Pós-Graduação
em Saúde Pública da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo para a
apresentação de teses e dissertações sob forma de artigos, de acordo com a Deliberação da
Comissão de Pós-Graduação, em sua sessão 9ª/2008 de 05/06/2008, que exige, no mínimo, três
manuscritos para a defesa da tese, um deles não deve ter sido publicado ou submetido e, os
outros dois, devem estar publicados ou submetidos no período de tempo da realização da pósgraduação. Primeiramente o documento apresenta uma introdução sobre o tema, na qual se
justifica a realização do presente estudo. Em seguida, apresenta os objetivos geral e específicos
propostos, bem como a metodologia utilizada para a realização da pesquisa. Os resultados e a
discussão são apresentados em três manuscritos, que se apresentam segundo as normas para
submissão de artigos dos periódicos aos quais foram ou serão submetidos. O encerramento
ocorre em uma seção de conclusão que contextualiza os principais achados do conjunto final
da tese.
Esse estudo visa dar continuidade ao estudo realizado em nível de mestrado, nessa mesma
instituição (2010-2012), intitulado “Pagamento por Serviços Ambientais: uma contribuição
para a saúde ambiental no contexto das mudanças climáticas – Estudo de caso: Rio Grande da
Serra (SP)”, que deu origem ao artigo “Pagamento por serviços ambientais contribuindo para a
saúde ambiental, uma análise em nível local”, publicado na Revista Saúde e Sociedade (ISSN
0104-1290) no ano de 2014.
Essa pesquisa também se encontra alinhada ao Projeto de Pesquisa “ResNexus – Resiliência
e vulnerabilidade quanto ao nexo urbano de alimentos, água, energia e ambiente” (2015/501326), em execução com recursos da FAPESP e já em andamento; visando contribuir com o estudo
da Macrometrópole Paulista de forma sistêmica, e em especial com o município de Guarulhos
(unidade de análise do projeto), buscando mapear o fluxo de serviços ambientais.
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1. INTRODUÇÃO

1.1

Os serviços ecossistêmicos e ambientais

Após a primeira crise do petróleo, na década de 1970, a importância de recursos não
renováveis ganha notoriedade e a finitude dos insumos advindos da natureza passa a ser uma
questão discutida na economia (Martinez-Alier e Jusmet, 2001).
A partir daí o conceito dos serviços providos pelos ecossistemas ganha visibilidade. Ehrlich
e Ehrlich cunham o termo “serviços ecossistêmicos” na publicação “Extinction: the causes and
consequences of the disappearance of species” de 1981 (Peterson e col., 2010).
Ao longo do tempo, os estudiosos do tema foram aperfeiçoando as definições de serviços
ecossistêmicos, contudo, de forma geral, o conceito é definido como sendo os serviços
(advindos de processos ou funções ecossistêmicas) que geram benefícios (consumidos ou
utilizados para melhoria do bem-estar), proporcionando suporte à vida no planeta e que, embora
sejam extremamente valiosos e com capacidade limitada, nem sempre são compreendidos ou
possuem valor para a sociedade (Costanza col., 1997; Daily col., 1997; Boyd e Banzhaf, 2007;
Turner e Daily, 2008; Fisher col., 2009; Ehrlich e col., 2012).
Importantes publicações como a “The value of the world’s ecosystem services and natural
capital”, de Robert Costanza e col. (1997) para a Revista Nature, que define os serviços e
funções ecossistêmicas (Quadro 1) e a “Ecosystem services: Benefits Supplied to Human
Societies by Natural Ecosystems” de Gretchen Daily e col. (1997) e publicada pela Ecological
Society of America, que lista dezesseis serviços ecossistêmicos (Quadro 2), colocam os serviços
ecossistêmicos como um tema científico (De Groot e col., 2010; Gomez-Baggethun e col.,
2010).
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Quadro 1: Os 17 serviços e funções ecossistêmicas e exemplos definidos por Robert Costanza
e col. em 1997.
Serviço Ecossistêmico

Função ecossistêmica

Exemplos

1

Regulação dos gases

Regulação da composição química da
atmosfera

Equilíbrio entre CO 2 /O 2 , O3 para a

2

Regulação climática

Regulação das temperaturas globais,
precipitações e outros processos
climáticos em nível global ou local

Regulação dos gases de efeito estufa e da
produção de dimetilsulfeto (que afeta a
formação de nuvens)

3

Regulação de perturbações

Capacidade de amortecimento e
integridade dos ecossistemas em
resposta às flutuações ambientais

Proteção aos impactos das tempestades,
enchentes, secas e capacidade de resposta
do ambiente, principalmente a estrutura da
vegetação

4

Regulação hídrica

Regulação dos fluxos hidrológicos

Provisão de água para fins agrícolas,
processos industriais e transporte

5

Suprimento de água

Armazenamento e conservação da água

Provisão de água em bacias hidrográficas,
reservatórios e aquíferos

6

Controle de erosão e retenção de
Proteção dos solos
sedimentos

Prevenção de perda de solo por
escoamento superficial ou vento e de seu
armazenamento em lagos ou zonas úmidas

7

Formação de solos

Processo de formação de solos

Intemperismo das rochas e acúmulo de
matéria orgânica

8

Ciclagem de nutrientes

Armazenamento, ciclagem,
processamento e retenção de nutrientes

Fixação de nitrogênio, ciclagem de N e P

9

Tratamento de resíduos

Recuperação de nutrientes móveis,
remoção ou dispersão de nutrientes ou
compostos em excesso

Tratamento de resíduos, controle de
poluição e desintoxicação

10 Polinização

Movimentação de gametas

Provisão de polinizadores para reprodução
de plantas

11 Controle biológico

Regulação trófica dinâmica das
populações

Existência de predadores para controle de
espécies, redução de herbivoria

12 Refúgios

Habitat para populações residentes ou
em trânsito

Viveiros para desenvolvimento, habitat para
espécies migratórias e residentes e locais
para hibernação

13 Produção de alimentos

Produção primária bruta utilizada como
alimento

Produção de peixes, caça em geral,
colheitas, nozes, frutas, agricultura de
subsistência

14 Matéria-prima

Produção primária bruta utilizada como
matéria-prima

Produção de madeira, combustíveis ou
forragem

15 Recursos genéticos

Fontes de materiais biológicos

Utilização na medicina, genes para o
aumento da resistência à patógenos,
espécies ornamentais

16 Recreação

Oportunidades para atividades
recreativas

Ecoturismo, pesca esportiva, atividades ao
ar livre

17 Cultural

Oportunidade de uso não-comercial

Valores estético, artístico, educacional,
espiritual ou científico dos ecossistemas

Fonte: Adaptado de Costanza e col. (1997).

proteção contra UVB e níveis SO X
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Quadro 2: Os 16 serviços ecossistêmicos listados por Daily e col. em 1997.
Serviços ecossistêmicos
1 purificação da água e do ar

9

manutenção da biodiversidade

2 mitigação de secas e inundações

10 proteção da costa contra a erosão

3 geração, conservação e renovação da fertilidade dos solos 11 proteção contra raios UVB
4 desintoxicação e decomposição de resíduos

12 estabilização parcial do clima

5 polinização de culturas e vegetação natural

13 moderação de eventos climáticos extremos e seus impactos

6 dispersão de sementes

14 beleza estética

7 ciclagem e movimentação de nutrientes

15 suporte para atividade intelectual

8 controle de pragas

16 suporte para atividade espiritual

Fonte: Adaptado de Daily e col. (1997).

Em 2003, outra publicação de impacto, a “Millennium Ecosystem Assessment” (MEA,
2003) da Organização das Nações Unidas (em inglês, UN - United Nations), consolida e
sistematiza o conceito de serviço ecossistêmico (Quadro 3), trazendo a discussão para a esfera
política mundial.

Quadro 3: As quatro categorias de serviços ecossistêmicos propostas pela MEA (2003).
Categoria
1 serviços de provisão

Serviços ecossistêmicos
Exemplos
água, madeira, fibras

estabilização do clima, prevenção de enchentes,
2 serviços de regulação inundações e doenças, degradação de resíduos,
garantia da qualidade da água
formação dos solos, fotossíntese, ciclagem de
3 serviços de suporte
nutrientes
4 serviços culturais

benefícios recreacionais, estéticos, espirituais

Fonte: Adaptado MEA (2003).

A literatura sobre o tema apresenta dois conceitos, os serviços ecossistêmicos e os serviços
ambientais. Os serviços ecossistêmicos são os bens e serviços advindos de sistemas naturais,
sem interferência humana direta; já os serviços ambientais são os bens e serviços associados
aos ecossistemas manejados, ou seja, serviços produzidos por ecossistemas com intervenções
humanas (Muradian e col., 2010; WWF, 2014).
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No Brasil, a diferenciação entre serviços ecossistêmicos e serviços ambientais está presente
em projetos de leis e decretos:


Projeto de Lei n° 792/2007, que “Dispõe sobre a definição de serviços ambientais e
dá outras providências” (Brasil, 2007) e o Projeto de Lei n° 312/2015 que “Institui
a Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais e dá outras
providências” (Brasil, 2015), ambos ainda em tramitação no Congresso Nacional,
que definem:
o “serviços ecossistêmicos: benefícios relevantes para a sociedade gerados
pelos

ecossistemas,

em

termos

de manutenção, recuperação ou

melhoramento das condições ambientais, nas seguintes modalidades”,
podendo ser serviços de provisão, suporte e regulação, bem como serviços
culturais;
o “serviços ambientais: iniciativas individuais ou coletivas que podem
favorecer a manutenção, a recuperação ou o melhoramento dos serviços
ecossistêmicos”.


Decreto nº 55.947, de 24 de junho de 2010, que “dispõe sobre a Política Estadual de
Mudanças Climáticas (São Paulo, 2010), conhecida como PEMC (Lei nº 13.798, de
9 de novembro de 2009), define:
o “serviços

ecossistêmicos:

benefícios

que

as

pessoas obtêm dos

ecossistemas”;
o serviços ambientais: serviços ecossistêmicos que têm impactos positivos
além da área onde são gerados”.
Além disso, tratam do tema de serviços ambientais o Decreto n° 59.260, de 5 de junho de
2013, que “Institui o Programa Estadual de apoio financeiro a ações ambientais, denominado
Crédito Ambiental Paulista, e dá providências correlatas” que se propõem a dar apoio financeiro
aos “programas relacionados aos Pagamentos por Serviços Ambientais para conservação de
remanescentes florestais e recuperação ecológica” (São Paulo, 2013) e o Decreto n° 60.521, de
5 de junho de 2014, que “Institui o Programa de Incentivos à Recuperação de Matas Ciliares e
à Recomposição de Vegetação nas Bacias Formadoras de Mananciais de Água, institui a
unidade padrão Árvore-Equivalente e dá providências correlatas”, que coloca que “a Secretaria
do Meio Ambiente instituirá, por resolução, Projetos de Pagamento por Serviços Ambientais
(São Paulo, 2014).
Muradian e col. (2010), colocam que esses conceitos, muitas vezes, são utilizados como
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sinônimos, principalmente nos países de língua inglesa. Uma busca, realizada em janeiro de
2017 utilizando o portal Web of Science e sem restrição de data de publicação, apresentou
29.107 artigos com o termo environmental service e 19.966 com o termo ecosystem servisse,
mostrando que, apesar de muitas vezes serem utilizados como sinônimos, o termo
environmental service é o mais encontrado em pesquisas já publicadas.
Alguns desses serviços são mais facilmente compreendidos do que outros pelas pessoas que
não estudam o tema, como o sequestro de carbono ou a biodiversidade. O importante,
entretanto, é identificar em cada projeto o serviço de interesse que seja distinguível de forma
clara dos demais e que, tanto quanto for possível, deve ser mapeado, medido e valorado,
podendo utilizar a valoração monetária ou não (Kremen, 2005; Turner e Daily, 2008).
Alterações nos padrões de uso e ocupação dos solos acarretam efeitos diretos na provisão
de serviços advindos dos ecossistemas, como por exemplo, quando a vegetação nativa é
removida e ocorre a diminuição ou a perda da capacidade de estocar carbono (potencializando
o efeito estufa), de remover poluentes e de regular o microclima (com formação de ilhas de
calor), de fornecer abrigo, fibra ou alimento e de manter a estrutura do solo, diminuindo a
retenção ou a infiltração da água no solo, podendo inclusive, trazer impactos negativos sobre
valores culturais, recreacionais ou científicos (Patz e col., 2005; Crossman e col., 2013).
Como pano de fundo para todas as alterações ocorridas no ambiente, encontram-se as
mudanças climáticas, definidas pelo Painel Intergovernamental das Nações Unidas para
Mudanças Climáticas (IPCC, sigla em inglês)1 como as alterações no estado do clima que
podem ser identificadas por variações na média da temperatura ou ainda, na variabilidade de
propriedades características e que persistem por tempo prolongado (IPCC, 2007).
O último relatório do IPCC aponta evidências de que as atividades humanas exercem
influência nos processos de aquecimento da atmosfera e do oceano, nas mudanças no ciclo
hidrológico global, nas reduções da frequência da ocorrência de neve e da formação de gelo,
no aumento das médias globais do nível do mar e nas mudanças em alguns eventos climáticos
considerados extremos, concluindo que é muito provável que a influência humana tenha sido a
causa predominante do aquecimento observado desde meados do século 20 (IPCC, 2013).
As mudanças no clima, não são o aspecto central desse estudo, mas é importante lembrar
que são variáveis relacionadas ao ambiente que não devem ser desconsideradas. Essas
mudanças interferem direta ou indiretamente na oferta e na demanda de serviços ecossistêmicos
1

Intergovernmental Panel on Climate Change.
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e ambientais.
Quando o assunto é adaptação às mudanças climáticas, os serviços ecossistêmicos podem
contribuir para o aumento da resiliência das populações, como por exemplo, por meio da
regulação de microclima, proporcionando conforto térmico ou da regulação dos fluxos
hidrológicos, evitando enchentes ou secas prolongadas. Da mesma maneira, o serviço
ecossistêmico de sequestro de carbono contribui para a mitigação das mudanças climáticas,
diminuindo a concentração de gases de efeito estufa, por meio da retirada de toneladas de gás
carbônico da atmosfera.
O fato é que, o ambiente não pode mais ser visto como uma barreira ao crescimento
econômico, pautado em uma visão reducionista, muitas vezes baseada somente em questões
políticas. O entendimento dos conceitos de serviço ecossistêmico e ambiental, bem como a
disponibilização das informações sobre a provisão e o consumo desses serviços são
fundamentais para a alteração dessa visão. Na busca pelo desenvolvimento sustentável, o
ambiente não pode ser excluído, devendo ser visto como fonte de recursos, não somente aqueles
passíveis de extração, como minérios ou fibras, mas também, aqueles inerentes à sobrevivência
humana, que não podem ser extraídos de seu local de geração, como sequestro de carbono,
biodiversidade e infiltração de água de chuva.
A gestão desses serviços deve incluir as características da sociedade em questão. Os valores
sociais precisam ser conhecidos, para que as respostas às alterações ambientais sejam rápidas e
eficientes. Ives e Kendal (2014) encontraram cinco premissas em relação à gestão dos
ecossistemas: i) os valores atribuídos pela sociedade aos recursos advindo dos ecossistemas
sofrem alteração ao longo do tempo; ii) esses valores diferem entre grupos sociais diversos; iii)
múltiplos valores podem ser atribuídos ao mesmo lugar; iv) existem inúmeras combinações
entre valores, atitudes e comportamentos em relação aos ecossistemas e; v) o valor atribuído
aos serviços advindos dos ecossistemas pode influenciar no julgamento da sociedade para a
tomada de decisão.
Assim, a compreensão do ambiente, juntamente com as alterações à que está sendo
submetido, bem como a percepção das populações em relação a esse ambiente, são essenciais
para a tomada de decisão em políticas públicas.

7

1.2

Região Metropolitana de São Paulo

Consiste um grande desafio o entendimento da dinâmica urbana do ponto de vista
ambiental. As interações humanas com os ecossistemas estão em constante alteração, as
sociedades seguem criando novas demandas, exigindo uma rápida adaptação na gestão dos
recursos naturais, o que muitas vezes, não ocorre. Nesse contexto, os colapsos em sistemas
estabelecidos ocorrem, como a escassez de água, a falta de energia elétrica ou a redução drástica
da oferta de algum produto disponível no mercado (alimentos, minérios, fibras etc.).
O Departamento de Questões Econômicas e Sociais da UN, em seu último relatório “World
Urbanization Prospects: The 2014 Revision”, mostrou que no ano de 2014 a população urbana
representava 54% de toda a população mundial e estimou que em 2050 esse número chegará a
66% (UN, 2015). Na América Latina, aproximadamente 79% população vive em áreas urbanas,
no Brasil, o número cresce para 85% e no estado de São Paulo, 96% é urbana. São Paulo,
juntamente com sua região metropolitana, é a 6° mega-citiy2 do planeta, com aproximadamente
21 milhões de habitantes (IBGE, 2010a; UN, 2015).
A Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) é composta por 38 municípios divididos em
sub-regiões administrativas, além do município de São Paulo, como mostra a Figura 1.
Figura 1: São Paulo e demais municípios da Região Metropolitana, divididos em sub-regiões
administrativas.

Fonte: Emplasa, 2016.
2

As mega-cities destacam-se pela área e concentração de atividades econômicas em uma região, contudo, recebem
essa denominação quando abrigam, pelo menos, um em cada oito habitantes urbanos do planeta (UN, 2015).
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Esses municípios apresentam características sociais, econômicas e ambientais distintas,
como apresenta a Tabela 1, de maneira resumida.
Tabela 1: São Paulo e demais municípios integrantes da Região Metropolitana de São Paulo,
territórios, remanescentes florestais, áreas de proteção de mananciais, IDH e população.

Capital

Norte

São Paulo
Caieiras
Cajamar
Francisco Morato
Franco da Rocha
Mairiporã

Total

Leste

Arujá
Biritiba-Mirim
Ferraz de Vasconcelos
Suzano
Guarulhos
Itaquaquecetuba
Mogi das Cruzes
Poá
Salesópolis
Santa Isabel
Guararema

Total

Sudeste

Mauá
Diadema
Ribeirão Pires
Rio Grande da Serra
Santo André
São Bernardo do Campo
São Caetano do Sul

Total

Sudoeste

Cotia
Embu das Artes
Embu-Guaçu
Itapecerica da Serra
Taboão da Serra
Juquitiba
São Lourenço da Serra
Vargem Grande Paulista

Total

Oeste

Barueri
Carapicuíba
Itapevi
Jandira
Osasco
Pirapora do Bom Jesus
Santana de Parnaíba

Total
Total geral
a

a

RF bUGRHI cAPM
APM
RF
(%) (km2)
(..) (%) (km2)
(2)
(4)
(3)
21,12 321,28
36 547,60
17,47 17,06
6
20
19,53
12,88 16,92
6
0,00
15,33
6
0,00
7,51
15,10 20,05
6
5
6,64
37,81 121,25
6
80 256,56

731,50

182,79

96,17
317,41
29,56
206,24
318,68
82,62
712,54
17,26
425,00
363,33
270,82

25,29 24,32
35,34 112,17
20,73
6,13
15,46 31,88
30,96 98,67
9,55
7,89
23,37 166,50
5,27
0,91
34,02 144,58
23,10 83,93
14,34 38,83

2.839,62

715,81

61,91
30,73
99,08
36,34
175,78
409,53
15,33

11,79
7,30
5,01
1,54
33,11 32,80
47,99 17,44
36,85 64,77
47,16 193,12
0,00
0,00

828,70

316,97

323,99
70,40
155,64
150,74
20,39
522,17
186,46
42,49

45,13 146,22
23,00 16,19
45,69 71,12
40,13 60,50
9,02
1,84
76,49 399,39
68,32 127,39
16,19
6,88

1.472,28

829,53

65,70 8,14
34,55 3,30
82,66 24,04
17,45 7,56
64,95 2,40
108,49 7,56
179,95 2,40
553,75
7.946,96

5,35
1,14
19,87
1,32
1,56
28,92
43,38
101,54
2.467,92

d

IDH População População
2010
2010
2015
(5)
(6)
(7)
0,805 11.253.503 11.967.825
0,781
86.529
95.780
0,728
64.114
71.805
0,703
154.472
168.243
0,731
131.604
145.755
0,788
80.956
92.323

282,72

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
2

51
89
40
72
30

2
6
6
6
6
6
6

19
22
100
100
54
53

6
6
6
6
6
6
11
11

65
59
100
100

49
6
98
82

49,05
282,49
11,83
148,49
95,60
0,00
349,15
1,04
416,50
297,93
0,00

0,784
0,712
0,738
0,765
0,763
0,714
0,783
0,771
0,732
0,738
0,731

1.652,06

11,76
6,76
99,08
36,34
94,92
217,05
0,00

0,766
0,757
0,718
0,749
0,815
0,805
0,862

465,91

100
100

210,60
41,53
155,64
150,74
0,00
522,17
186,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.215,44

573.906

74.905
28.575
168.306
262.480
1.221.979
321.770
387.779
106.013
15.635
50.453
25.844

83.939
31.158
184.700
285.280
1.324.781
352.801
424.633
113.793
16.688
54.926
28.344

2.663.739

2.901.043

386.089
417.064
113.068
43.974
676.407
765.463
149.263

453.286
412.428
120.396
48.302
710.210
816.925
158.024

2.551.328

2.719.571

0,780
0,735
0,749
0,742
0,769
0,709
0,728
0,770

201.150
240.230
62.769
152.614
244.528
28.737
13.973
42.997

229.548
261.781
67.296
167.236
272.177
30.642
15.177
48.720

986.998

1.092.577

0,786
0,749
0,735
0,760
0,776
0,727
0,814

240.749
369.584
200.769
108.344
666.740
15.733
108.813

262.275
392.294
223.404
118.832
694.844
17.646
126.574

1.710.732
19.683.975

1.835.869
21.090.791

1.267,14

10
6
6
6
6
6
6

517.675

RF - Remanescentes Florestais

b
c

Território
(km2)
(1)
1.521,11
97,64
131,39
49,00
132,78
320,70

UGRHI - Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos: 2-Paraíba do Sul; 6-Alto Tietê; 10-Tietê/Sorocaba; 11-Ribeira do Iguape e Litoral Sul.

APM - Área de Proteção de Mananciais

d

IDH - Índice de Desenvolvimento Humano.

Fontes de dados: (1) IBGE, 2015a; (2) Sifesp, 2009; (3) DAEE, 2004; (5) SIGAM, s.d.; (6) IBGE,
2010 e; (7) IBGE, 2010 e IBGE, 2015b.
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Entre as sub-regiões da RMSP, a Leste é a mais populosa, com mais de 2.900.000
habitantes, sendo que o município de Guarulhos (o segundo mais populoso de toda a RMSP)
abriga 45,7% da população da sub-região (IBGE, 2015). Em contrapartida, a sub-região Norte
é a menos populosa, com 573.906 habitantes.
O município de São Caetano do Sul apresenta o maior IDH (0,862) e está localizado na subregião Sudeste, que apresenta a maior média de IDH (0,781) dentre as sub-regiões da RMSP,
cujo IDH médio é de 0,758. A sub-região com menor IDH é a Norte, onde está localizado o
menor IDH (0,703) de toda a RMSP, o município de Francisco Morato (IBGE, 2010).
Em termos territoriais, a maior sub-região é a Leste, com 2.839km2 e a menor é a Oeste,
com 553km2. A sub-região Sudoeste apresenta a maior área de remanescentes florestais, no que
se refere à extensão territorial, o município de Juquitiba é o mais preservado de toda a RMSP,
com 399,39km2 de remanescentes e o município de São Caetano do Sul o menos preservado,
não apresentando áreas de remanescentes florestais (Sifesp, 2009).
A maior parte dos municípios da RMSP (33) está localizada nos limites da UGRHI
(Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos) do Alto Tietê. Guararema e Mauá fazem
parte da UGRHI do Paraíba do Sul, os municípios de São Lourenço da Serra e Vargem Grande
Paulista estão inseridos na unidade Ribeira do Iguape e Litoral Sul, por fim, Barueri é o único
município da região inserido na unidade Tietê/Sorocaba (DAEE, 2004).
A RMSP possui 25 municípios inseridos em áreas de proteção de mananciais, desses, seis
estão 100% inseridos nas APM, todos com restrições de uso e ocupação do solo por meio das
leis estaduais n°898/75 e n°1.172/76 (São Paulo, 1975 e 1976), ambas regulamentadas pelo
Decreto n°9.714, de 19 de abril de 1977, que “aprova o Regulamento das Leis n.º 898, de 18 de
dezembro de 1975 e n.º 1172, de 17 de novembro de 1976, que dispõe sobre o disciplinamento
do uso do solo para a proteção aos mananciais da Região Metropolitana da Grande São Paulo”
(São Paulo, 1977). No ano de 1997 foi promulgada a Lei Estadual nº 9.866, que “dispõe sobre
diretrizes e normas para a proteção e recuperação das bacias hidrográficas dos mananciais de
interesse regional do Estado de São Paulo, e dá outras providencias” e que passa a determinar
as penalidades cabíveis para danos ambientais nas áreas de proteção de mananciais da RMSP
(São Paulo, 1997). Além disso, possuem legislação específica os mananciais da Bacia
Hidrográfica do Guarapiranga (Lei nº 12.233, de 16 de janeiro de 2006) e da Bacia Hidrográfica
do Reservatório Billings (Lei nº 13.579, de 13 de julho de 2009).
Existe, na RMSP, um paradoxo, por um lado, a amplitude e urgência das soluções para as
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questões ambientais em áreas urbanas e, por outro, a limitação de estudos empíricos sobre os
processos de interação entre os ecossistemas e o crescimento urbano, o que justifica a realização
de estudos como esse.
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2. OBJETIVOS
2.1

Objetivo geral

Identificar e analisar o fluxo de serviços ambientais na Região Metropolitana de São Paulo.
Criar subsídios visando ao desenvolvimento de políticas públicas para a gestão de recursos
naturais, no contexto das mudanças climáticas, que possam promover o equilíbrio entre
provedores e recebedores desses serviços, contribuindo para a melhoria da saúde ambiental, e
proporcionando o aumento da resiliência das populações.

2.2

Objetivos específicos

Para que o objetivo geral fosse alcançado, foram traçados objetivos específicos:
i)

Identificar a provisão e a oferta, bem como a demanda por serviços ambientais
nos municípios da RMSP;

ii)

Avaliar qual ou quais desses serviços contribuem de forma mais eficiente para a
melhoria da saúde ambiental, contribuindo para a redução da vulnerabilidade da
população frente às mudanças climáticas;

iii)

Identificar a ocorrência de injustiças socioambientais dentre os municípios da
RMSP, buscando propor medidas ligadas aos serviços ambientais que possam
contribuir para a redução das mesmas.

iv)

Aprofundar a pesquisa para o município de Guarulhos, fornecendo subsídios ao
Projeto ResNexus.
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

3.1

Natureza da pesquisa

Sendo o objetivo geral dessa pesquisa a identificação e análise do fluxo de serviços
ambientais na Região Metropolitana de São Paulo (pesquisa de caráter inédito), existe a
necessidade de conhecimento da região, dos serviços ecossistêmicos existentes e serviços
ambientais prestados, de como esses serviços fluem, da interação entre os municípios na
utilização e manutenção desses serviços e da ocorrência de injustiças socioambientais; portanto,
o tipo de pesquisa selecionado para a sua realização tem caráter exploratório. Dentre as
metodologias utilizadas para pesquisas de caráter exploratório, optou-se pela metodologia de
estudo de caso, sendo essa uma estratégia de pesquisa que compreende um método abrangente,
que trata desde a lógica do planejamento e técnicas de coleta de dados até abordagens
específicas à análise dos mesmos (Gil, 2007).

3.2

Estudo de caso

A metodologia de Estudo de caso utilizada nessa pesquisa, é a sugerida por Robert Yin
(2005), que coloca um conjunto de etapas a serem seguidas em pesquisas com formato de
estudo: i) formulação da questão de estudo; ii) definição da unidade de análise; iii) determinação
do número de casos; iv) elaboração do protocolo de pesquisa; v) coleta de dados; vi) avaliação
e análise de evidências; vii) preparação do relatório final.

3.2.1 Questão de estudo
A questão de estudo foi formulada pensando em como seria possível atingir o objetivo geral
da pesquisa.
Questão de estudo: É possível identificar e analisar o fluxo de serviços ambientais na
RMSP, para que este seja utilizado como um subsídio no desenvolvimento de políticas públicas
de gestão de recursos naturais?

3.2.2 Unidade de análise
A unidade de análise do estudo é Região Metropolitana de São Paulo, que é definida pela
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Lei Complementar n°1.139, de 16 de junho de 2011, que “Reorganiza a Região Metropolitana
da Grande São Paulo, cria o respectivo Conselho de Desenvolvimento e dá providências
correlatas” (São Paulo, 2011).
Unidade de análise: Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), contendo sua capital,
São Paulo, e os 38 municípios adjacentes.

Cabe ressaltar que esse estudo está alinhado ao Projeto de Pesquisa “ResNexus – Resiliência
e vulnerabilidade quanto ao nexo urbano de alimentos, água, energia e ambiente” (Fapesp
2015/50132-6). Assim, foi realizado para esse estudo um aprofundamento no fluxo de serviços
ambientais para o município de Guarulhos, unidade de análise do Projeto ResNexus.

3.2.3 Determinação do número de casos
A Região Metropolitana de São Paulo foi escolhida por ser uma unidade de análise muito
peculiar, estando entre as maiores do planeta. Com uma área territorial de 7.946,96 km2 e com
mais de 21 milhões de habitantes (IBGE, 2015), o que corresponde a aproximadamente 47,5%
da população do estado de São Paulo. É a região mais rica do país, responsável por 62,6% do
PIB (Produto Interno Bruto) do estado (SEADE, 2016). De acordo com Yin (2005), quando um
caso é muito raro ou extremo, “vale a pena documentar e analisar”, ainda que seja um caso único.
Número de casos: estudo de caso único.

3.2.4 Protocolo de pesquisa
De acordo com Yin (2005), um protocolo contém os instrumentos utilizados para a coleta
de dados, bem como os procedimentos e as regras gerais para a realização da pesquisa. Para
essa pesquisa foi elaborada uma Matriz Ambiental da Região Metropolitana de São Paulo
(Tabela 2), onde foram inseridas as informações ambientais, advindas de publicações anuais ou
de relatórios, disponibilizadas por órgãos governamentais brasileiros em bancos de dados
online.
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Tabela 2: Protocolo de pesquisa denominado Matriz Ambiental da Região Metropolitana de
São Paulo.
Território

Remanescentes
Área de
População
População
Florestais
UGRHI proteção de
IDH estimada em
2010
mananciais
2015

Saneamento (água e esgoto)

Oeste

Cetesb - Companhia Ambiental do estado de São Paulo e
SNIS - Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

Sudoeste

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

Sudeste

SIGAM - Sistema Integrado deGestão Ambiental

Leste

DAEE - Departamento de Águas e Energia Elétrica

Norte

SIFESP - Sistema de Informações Florestais do Estado de São Paulo

Capital

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

Coleta Tratamento IQA IAP Vazão Consumo per capita

Municípios
São Paulo
Caieiras
Cajamar
Francisco Morato
Franco da Rocha
Mairiporã
Arujá
Biritiba-Mirim
Ferraz de Vasconcelos
Suzano
Guarulhos
Itaquaquecetuba
Mogi das Cruzes
Poá
Salesópolis
Santa Isabel
Guararema
Mauá
Diadema
Ribeirão Pires
Rio Grande da Serra
Santo André
São Bernardo do Campo
São Caetano do Sul
Cotia
Embu das Artes
Embu-Guaçu
Itapecerica da Serra
Taboão da Serra
Juquitiba
São Lourenço da Serra
Vargem Grande Paulista
Barueri
Carapicuíba
Itapevi
Jandira
Osasco
Pirapora do Bom Jesus
Santana de Parnaíba

3.2.5 Coleta de dados
Com o objetivo de proporcionar maior confiabilidade ao estudo, o levantamento de
informações pertinentes ao tema foi realizado buscando atender aos três princípios de coletas
de dados propostos por Yin (2005):
Princípio 1: utilizar várias fontes de evidências.
Nessa pesquisa foram utilizados dados secundários, assim, as fontes de evidências incluíram
revisão da literatura e relatórios, informes, documentos de órgão governamentais e mapas
(descritos no Princípio 2).
A revisão de literatura foi realizada por meio de artigos recomendados, encontrados por
busca cruzada e, principalmente, por pesquisa bibliográfica, em que foram selecionados artigos
completos publicados em periódicos científicos indexados na base de dado Web of Science, a
saber:
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a) Recorte de tempo: foram selecionados artigos entre 2011 (ano do encerramento da
pesquisa bibliográfica realizada durante a elaboração da dissertação de mestrado que deu
origem ao presente estudo) até 2016 (mês junho, quando a pesquisa foi encerrada).
b) Idioma: artigos publicados em português e inglês.
d) Tipo: artigo, revisão ou relatório.
e) Organização: todos os artigos foram organizados utilizando o programa EndNoteWeb.
f) Observação: alguns artigos não se encontravam disponíveis ou exigiam pagamento para
o acesso, nesses casos foram excluídos da pesquisa.
A Tabela 3, a seguir, contém o descritor, o número de artigos e as palavras-chave utilizadas
como os critérios de seleção, bem como o período da pesquisa.
Tabela 3: Resultado da pesquisa bibliográfica.
1° etapa
Geral

2° etapa
Refinado por
assunto

3° etapa
Refinado por
interesse

Você pesquisou por: Tópico: (Environmental Service) Refinado por:
Palavras-chave: City, urban,
Domínios de pesquisa: (SCIENCE TECHNOLOGY) AND Tipos de
metropolis, green areas, urban
documento: (ARTICLE OR REVIEW OR REPORT) AND Idimas:
parks, human well being, climate
(ENGLISH OR OR PORTUGUESE ) AND Áreas de pesquisa:
change, protected areas,
(ENVIRONMENTAL SCIENCES ECOLOGY OR BIODIVERSITY
CONSERVATION OR WATER RESOURCES OR FORESTRY OR ecosystems services, environmental
URBAN STUDIES)
services, fresh water, watershed
Tempo estipulado: 2011-2016
2011 Resultados: 725
80
14
2012 Resultados: 700
81
17
2013 Resultados: 923
92
25
2014 Resultados: 1013
91
16
2015 Resultados: 1209
126
28
2016 Resultados: 675
63
13
Total
533
113

Princípio 2: criar um banco de dados para o estudo de caso.
Um banco de dados reais deve ser produzido pelo pesquisador antes da elaboração de
qualquer relatório, possibilitando assim, uma análise secundária independentemente de
qualquer parecer feito pelo pesquisador (Yin, 2005).
O banco de dados dessa pesquisa é formado por informações obtidas em:
a) ANA – Agência Nacional de Águas: reservatórios;
b) Cetesb – Companhia Ambiental do estado de São Paulo: qualidade da água,
reservatórios, vazões, qualidade do ar, coleta e tratamento de esgoto Emplasa – Empresa
Paulista de Planejamento Metropolitano S/A: áreas de proteção de mananciais e
Unidades de Conservação (UCs);
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c) Cobrape – Companhia Brasileira de Projetos e Empreendimentos: sistemas de
tratamento de água e esgoto;
d) DAEE - Departamento de Águas e Energia Elétrica: Unidades de Gerenciamento de
Recursos Hídricos;
e) Fabhat – Fundação Agência da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê: sistemas de tratamento
de água e esgoto;
f) IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística: informações socioeconômicas;
g) Sabesp – Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo: sistemas de
tratamento de água e esgoto;
h) Sifesp – Sistema de Informações Florestais do Estado de São Paulo: remanescentes
florestais;
i) SNIS – Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento: coleta e tratamento de
esgoto e consumo de água.

Princípio 3: manter o encadeamento de evidências.
O encadeamento de evidências proposto por Yin (2005) permite que um observador externo
possa seguir as origens de qualquer evidência, desde a questão de estudo até a conclusão, para
esse estudo o encadeamento de evidências está representado na Figura 2.
Figura 2: Encadeamento de evidências relacionadas ao presente estudo de caso.

Fonte: Adaptado de Yin, 2005.
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3.2.6 Avaliação e análise das evidências
A avaliação das evidências foi realizada com base no modelo lógico de nível de programa
proposto por Yin (2005), que tem por objetivo fazer com que o pesquisador possa verificar,
durante todo o processo de pesquisa, se está realizando as etapas necessárias para alcançar os
objetivos desejados.
Os resultados do estudo de caso apresentam-se de três formas: i) resultado direto e imediato; ii)
resultado indireto intermediário esperado; e iii) resultado indireto e final esperado; como consta na
Figura 3.

Figura 3: Análise de evidências utilizando o “Modelo lógico de nível de programa” para a
pesquisa “Estudo do fluxo dos serviços ambientais na Região Metropolitana de São Paulo”.
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Essa tese de doutorado é composta por 3 manuscritos, sendo 1 capítulo de livro já publicado,
1 artigo submetido e 1 artigo original, que serão apresentamos posteriormente.
Inicialmente, é importante lembrar que em pesquisas de estudo de caso, recomenda-se a
verificação da validade do constructo3 por meio de uma teoria que possibilite generalizações de
caráter analítico (Yin, 2005). Para esse estudo, foi utilizada a abordagem da influência das
mudanças climáticas sobre ambiente e os ecossistemas, levando em conta a inter-relação entre
os ecossistemas e a saúde ambiental, que por sua vez, impacta a saúde das populações. Essa
abordagem é respaldada por diversos estudos sobre os temas mudanças climáticas, saúde
ambiental e saúde, como apresenta a Figura 4.
Figura 4: Teoria generalizada sobre mudanças climáticas, ecossistemas, saúde ambiental e
saúde.

Assim, as análises sobre a RMSP tiveram início com a coleta de dados para a Matriz
Ambiental da Região Metropolitana, para o intervalo de tempo entre 2010 (ano do último Censo
realizado pelo IBGE) e 2015 (formando uma série histórica de cinco anos).

3

Constructo: ideia central de um estudo. A verificação da validade do constructo é necessária porque existe uma
crítica de que a decisão para a coleta de dados em pesquisas de estudo de caso é realizada de forma subjetiva pelo
pesquisador (Yin, 2005).
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Primeiramente, foram coletadas informações disponíveis que pudessem dar um panorama
geral sobre a saúde ambiental e as características socioeconômicas da população da RMSP.
Nesse sentido, foram compilados dados sobre territórios, remanescentes florestais, UGRHI,
área de proteção de mananciais e qualidade das águas, bem como sobre população, IDH e
consumo per capita de água configurando a 1° fase da Matriz Ambiental da Região
Metropolitana. Os resultados dessa fase deram origem ao primeiro manuscrito da tese (subitem
4.1):


Capítulo de livro: Inequities and Challenges for a Metropolitan Region to Improve

Climate Resilience.
o Imperio -Favaro, A.K.M. e col. Inequities and Challenges for a Metropolitan
Region to Improve Climate Resilience. In: W. Leal Filho e col. (eds.). Climate
Change and Health, Improving Resilience and Reducing Risks. 1. ed. Springer
International Publishing, 2016, p.419-432.

Analisar esses dados, buscando contribuições para a melhoria da saúde ambiental, não é
uma tarefa trivial. Para compreender essa Matriz Ambiental é necessário observar a
complexidade das inter-relações entre o ambiente e a sociedade.
Seguindo a lógica da interdisciplinaridade, buscando “a construção de um objeto científico
a partir da colaboração de diversas disciplinas” (Sobral e col., 2011). O Prof. Dr. Leandro Luiz
Giatti coordena um grupo de pesquisa interdisciplinar, com o objetivo de aperfeiçoar as
pesquisas individuais, fomentar pesquisas coletivas e desenvolver projetos temáticos. Na época
da redação desse manuscrito, estava em curso o Projeto Temático “Indicadores de
sustentabilidade ambiental e de saúde para a Região Metropolitana de São Paulo - Uma
abordagem ecossistêmica para estudo em distintos níveis holárquicos”, assim, alguns
integrantes do projeto, os biólogos Natasha C. Maria, Silvana A. Cutolo e Renata F. Toledo, o
gestor ambiental Rubens Landin, gestor de negócios Fernando A. Tolffo e a turismóloga Ana
C. S. Baptista colaboraram por meio de seus diferentes saberes na discussão sobre ecologia
urbana, identificando importantes conceitos em relação aos serviços ecossistêmicos de provisão
de água, tornando-se coautores do capítulo.
Nesse capítulo, foram discutidas as condições da RMSP em relação ao serviço
ecossistêmico de provisão de água e os serviços ambientais necessários para a manutenção
desse serviço ecossistêmico. Uma grande população, que necessita de estruturas para o
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atendimento de suas demandas, as desigualdades sociais e as alterações no clima exercem uma
pressão significativa sobre o serviço ecossistêmico de provisão de água, o que torna as medidas
de proteção das áreas de mananciais, bem como de remanescentes florestais, tão importantes.
Alguns municípios, além de consumidores do serviço ambiental água para abastecimento,
também são provedores desse serviço, já que possuem áreas de mananciais e/ou de
remanescentes florestais protegidas em seus territórios.
Na 2° fase, foi realizada a compilação dos dados sobre a capitação, tratamento e distribuição
de água para a abastecimento, sobre coleta, tratamento e rede de esgotos. Os dados sobre
concessões de operação, cargas poluidoras potencial e remanescente e a qualidade e vazão dos
reservatórios, também foram coletados nessa fase, resultando em um segundo manuscrito
(subitem 4.2):


Artigo 1: Mapping water environmental services in the Metropolitan Region of São

Paulo, SP, Brazil.
o Submetido para publicação na revista Ecological Indicators, enquadrada na
classificação “A1” nas áreas de avaliação Ciências Ambientais e Interdisciplinar,
segundo critérios de “Periódicos Qualis” da CAPES (Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior).

O primeiro artigo aborda o fluxo do serviço ambiental água para abastecimento público e
do serviço ambiental tratamento de efluentes, dado que ambos estão relacionados aos serviços
ecossistêmicos disponíveis ou necessários na RMSP. As áreas de remanescentes florestais e
áreas de proteção de mananciais são a base para esse estudo, pois delas dependem os
ecossistemas para a continuação da provisão de serviços. Em uma região metropolitana, com
mais de 21 milhões de habitantes, a demanda por água e a pressão sobre as áreas protegidas
continuam aumentando e a situação caótica da urbanização é exacerbada pelas mudanças
ambientais e climáticas.
Em seguida, a chamada 3° fase, consistiu na reunião de informações sobre o município de
Guarulhos. Foram coletados dados sobre a qualidade do ar, os parques municipais e estaduais,
a origem da água para abastecimento público, os aterros sanitários e as áreas contaminadas.
Essas informações foram utilizadas para a construção do terceiro e último manuscrito dessa tese
(subitem 4.3).
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Artigo 2: Serviços Ecossistêmicos em áreas urbanas – Estudo de caso Guarulhos, São

Paulo, Brasil. Artigo original, não submetido.
Nesse artigo foram estudados os serviços ecossistêmicos urbanos de remoção de poluentes,
regulação de microclima, provisão de água e decomposição de resíduos, prestados pelo
município, que conta com áreas de remanescentes florestais e áreas de proteção de mananciais.
Os serviços de remoção de poluente e sequestros de carbono foram valorados e a
autossuficiência em relação à agua foi discutida.
Sendo o município de Guarulhos a unidade de análise do Projeto Temático ResNexus, foram
convidados para contribuir com o estudo, as pesquisadoras integrantes do projeto Carolina M.
Carvalho (geóloga) e Elizabeth A. S. Rebolledo (eng. civil), bem como o pesquisador visitante
Michele D. Fontana (urbanista), na parte de geoprocessamento (QGIS) e o Prof. Dr. Antônio
C. Rossin (eng. sanitarista), nas discussões sobre provisão de água. Este último artigo
possibilitou um aprofundamento na análise proposta de acordo com os objetivos dessa pesquisa.
De fato, esse estudo pode ser considerando um acréscimo pertinente, uma vez que buscou
explorar determinado município sob uma lógica analítica convergente, sem desconectá-lo de
sua importância dentro do sistema metropolitano, em foco nessa tese.
Assim, os resultados apresentados nessa tese, na forma de artigos, se caracterizam de modo
fluente e convergente contemplando os objetivos gerais e específicos estabelecidos.
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4.1

1° Manuscrito – Capítulo de livro

Chapter 24
Inequities and Challenges for a Metropolitan Region to Improve Climate Resilience
Ana Karina Merlin do Imperio Favaro, Natasha Ceretti Maria,
Silvana Audrá Cutolo, Renata Ferraz de Toledo, Rubens Landin,
Fernando Antonio Tolffo, Ana Cláudia Sanches Baptista,
and Leandro Luiz Giatti

Abstract Metropolitan areas require a large flow of environmental services in order to maintain
their structures and their population especially considering the challenges associated with
climate change. The aim of this chapter is to study inequities among municipalities in the
Metropolitan Region of São Paulo—MRSP related to Human Development Index—HDI and
the provision and demand for water as an environmental service. Indeed, the growth of
metropolitan areas implies pressures for the production of wealth and supply for the population
needs resulting in environmental and social pressures as well. This study was conducted by
using secondary indicators provided by Brazilian public institutions. In terms of water supply
there is a complex and unfair relationship between the municipalities considering their role as
providers or receivers of environmental services and so significant inequalities can be observed
in the metropolitan area, according to the historic process of urban despoliation characteristic
of a developing country. There is a clear distinction between municipalities that have a greater
demand for water and those that produce it, since these latter often present worse HDI. In
conclusion, the diversity of a metropolitan region can be considered necessary in terms of
municipalities with different roles. Otherwise, the inequities in the municipalities’ providers of
environmental services reveal a context of vulnerability, and such asymmetrical scenario must
be considered in order to increase the metropolitan resilience towards uncertain climate change
scenarios.
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Introduction

The Metropolitan Region of São Paulo—MRSP faces its worst historic water resources crisis4
endangering the provision of water supply to more than 20 million inhabitants, which are
distributed in the 39 municipalities. Considering that one of the more remarkable consequences
of climate change is the increase in frequency and intensity of extreme climate events like
storms and droughts, these situations can be pointed as challenges in terms of resilience for
megacities, mainly in the urban developing world due to the high levels of vulnerability (IPCC
2013). The MRSP is in the Brazilian Southeast, which has suffered a severe drought since the
late 2013 and this has been considered as one of the most relevant circumstances of the current
water resources crisis.
Actually, as any mega-city in the world, the MRSP is not sustainable in just its territory being
necessary the external provision of different resources i.e. water, energy and food. In the case
of water supply the MRSP imports water from some river basins out of its territory but there is
also a significant domestic production of water in 25 municipalities with watershed protection
areas. In these sense environmental services provided by native forest remnants and watershed5
areas in the metropolitan territory are essential for the sustainability of the urban settlement and
its respective population needs. In addition, the conjoining of social and environmental issues
can be considered the heart of metropolitan sustainability. Whereas their relation with public
health and well-being make a great importance, considering the extent of urban population,
especially in developing countries, where mega-cities are characterized by deep inequities in
terms of living conditions and the spread of environmental risk and diseases (Smith and Ezatti
2005; McMichael 2000).
The MRSP, like other Brazilian mega-cities, has suffered intense population increase since the
1950s. This very fast urbanization has been marked by a spatial peripherization of poverty
conjoining a deeply unequal territory where the public services provision has not gone
alongside with the urban sprawl (Santos 2009). In this sense the social iniquities reflect the
environmental ones characterizing the peripherization of some relevant areas able to provide

4

This paper was written in May 2015.
In the MRSP, the watershed-protected areas are those with a formal delimitation and a legal restriction for
occupation and anthropic activities. The municipalities that accounts substantial parts of their territories under
watershed protection have for instance some limitations in order to develop economic activities. The amount of
native forest remnants in the metropolitan region are not necessarily included in the watershed-protected areas, but
both are important categories in order to provide environmental services
5
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essential environmental services as these same areas keep population with worse social and
health indicators (Giatti et al. 2013; Cutolo and Giatti 2013).
Kowarick (2000) and Maricato (2003) describe that due to the forces of capital accumulation
the urbanization in developing countries carries out a process of urban despoliation. In this
context the population impoverishment moves forward alongside with the environmental
degradation and lack of urban infrastructure. In the MRSP the urban despoliation proceeds
confining the poorest in peripheral areas, mainly overlapping poverty and social exclusion in
the territory where prevails the watershed protect areas and also the more remarkable native
forest remnants. In the case of the urban occupation of watershed-protected areas, this is
regularly informal, even characterizing an urban duality strongly marked by the increase of
illegality exacerbating social environmental problems, vulnerability and lowest amounts of
social investments (Jacobi 2013).
In a megacity, a diverse territory is alleged to provide environmental services as well as to
provide housing, infrastructure and economics. Indeed, diversity is something necessary for
sustainability as much as it is also desirable to increase urban resilience (Steiner 2004). But,
when a certain territory and its indispensable attributes are suffering the pressure of urban
despoliation and illegality, there is worrying scenario of vulnerability considering perspective
of climate change consequences (Jacobi 2013; Jacobi et al. 2014; Marandola 2009).
The aim of this chapter is to study inequities among municipalities in the MRSP related to
Human Development Index—HDI and the provision and demand for water as an environmental
service. In this context, we also expect to discuss relevant aspects that constitute challenges for
sustainability and resilience for a metropolitan region, concerning the relation among social
environmental vulnerability and the perspective of climate change consequences.

Environmental Services as Water Supply Guarantee:

Providers and Receivers
The Millennium Ecosystem Assessment (ONU 2005) states that the mitigation of floods
and droughts, as well as the water purification find their providers, primarily, in the preserved
vegetation. In practice, the local population can be crucial for the maintenance or degradation
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of green areas responsible for the continued provision of environmental services.
The dynamics of the society’s interrelationship with the ecosystems revealed two kinds of
problems. First, ecosystem responses to stress can hinder the choices, the management and
sharing of environmental services. Second is that the slow social response to environmental
issues tends to cause a suboptimal use and the degradation of environmental services (Scheffer
et al. 2000).
The relationship between receivers and providers of environmental services varies according to
the range of services provided, the composition of the parties’ involved, socioeconomic
characteristics, sociocultural context and involves equity, justice and ethics criteria (Turner and
Daily 2008).
The recognition of receivers and providers is critical for the fair distribution of environmental
services, aiming at improving the conditions for provision of these services. Environmental
service providers may not afford the costs alone, since the preservation of these areas generates
costs, if the services are shared, costs must be too. Similarly, the recipient of environmental
services should be informed of the characteristics of this provision, where it comes from, how
these services are produced and, finally, who is responsible for this provision and what the cost
of it all (Imperio-Favaro et al. 2014).
Thus, it is necessary to identify those who protect green and watershed areas, are responsible
for environmental services in MRSP. In this case, the providers (water suppliers) and the
receivers (water consumers), bringing information for decision in relation to protection of green
areas and water consumption patterns to the urban sustainability. In this chapter, we assume
that the municipalities with remarkable amounts of native forest remnants and/or watershedprotected areas are potential providers of the environmental service water.

Methods and Research Instruments
This chapter was developed from bibliographic, documental and secondary data available from
public institutions as indicators of social and environmental conditions of the 39 composing
municipalities of the MRSP. The conceptual reference to this study is an adaptation of the
DPSEEA matrix of indicators (Corvalán et al. 2000) in which a hierarchized analysis of causal
nexus was employed. In the original version of the referred matrix of indicators, driving forces
from economic and social natures induce pressures over the environment exacerbating risks to
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human health. In our analysis, we assume HDI as an important social indicator able to
contribute to expose the inequalities in the MRSP even considering the process of urban
despoliation that characterizes deep asymmetries among the municipalities. The HDI
improvement is also understood as a pressure inductor related to the increasing demand for
water.
The analysis was applied onto data collected from Governmental Organizations - IBGE,
Brazilian Institute of Geography and Statistics; SIFESP, Forest Information System of the São
Paulo State; SIGAM, Integrated Environmental Management System; SNIS, National
Sanitation Information System and; CETESB, Environmental Sanitation Technology
Company.
Indicators of municipal native forest remnants, watershed protected areas, population and water
consumption per capita were analyzed to demonstrate the diversity of municipal profiles by
ranking the main five providers and the main five receivers (Table 24.1). Water quality index
is showed (Table 24.2) as its pertinence to indicate environmental degradation in association
with the urban despoliation process. On the other hand, better quality must be seen as an
opportunity to increase the resilience to periods of severe water scarcity.
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Table 24 1 Characterization of the municipalities of the metropolitan region of São Paulo, 2013
Municipality

R
a
t
e

% Native
Forest
Remnants area

R
a
t
e

Native Forest
Remnants
Area (km2 )

R
a
t
e

% of the total
area

R
a
t
e

26

(2)

Juquitiba

1

76,50%

São Lourenço da Serra

2

Rio Grande da Serra

3

São Bernardo do Campo

Water consumption per
capita (l/inhab/day)

28.737

37

196,06

522,06

6

(km2 )
(3)

(1)

(4)

1

100%

68,34%

7

127,39

2

100%

9

186,40

1

13.973

34

183,45

47,29%

23

17,44

6

100%

18

36,88

8

43.974

12

133,91

4

47,24%

3

193,12

16

53%

7

216,65

37

765.463

30

173,55

5

45,90%

12

71,12

3

100%

10

154,95

10

62.769

5

125,02

39

0,00%

39

0,00

39

-

39

0,00

20

149.263

39

255,58

38

2,44%

34

1,56

38

-

38

0,00

35

666.740

29

172,48

Carapicuíba

37

3,29%

37

1,14

37

-

37

0,00

31

369.584

18

144,85

Barueri

36

8,09%

32

5,35

36

-

36

0,00

27

240.749

38

204,40

Taboão da Serra

35

9,07%

33

1,84

35

-

35

0,00

28

244.528

21

149,20

Juquitiba

1

76,50%

1

399,39

1

-

26

0,00

6

28.737

37

196,06

São Paulo

21

21,09%

2

321,28

20

36%

1

548,38

39

11.253.503

35

188,03

São Bernardo do Campo

4

47,24%

3

193,12

16

53%

7

216,65

37

765.463

30

173,55

Mogi das Cruzes

18

23,34%

4

166,50

18

49%

3

349,51

33

387.779

19

147,00

6

45,25%

5

146,22

13

65%

8

210,02

25

201.150

28

172,26

39

0,00%

39

0,00

39

-

39

0,00

20

149.263

39

255,58

Poá

35

5,33%

38

0,91

25

6%

24

1,02

15

106.013

15

141,60

Carapicuíba

37

3,29%

37

1,14

37

-

37

0,00

31

369.584

18

144,85

Jandira

34

7,46%

36

1,32

6

-

0,00

16

108.344

4

123,52

Diadema

36

4,99%

35

1,54

21

22%

23

6,79

34

417.064

23

150,78

São Lourenço da Serra

2

68,34%

7

127,39

1

100%

9

186,40

1

13.973

34

183,45

Embu-Guaçu

5

45,90%

12

71,12

2

100%

10

154,95

10

62.769

5

125,02

Itapecerica da Serra

7

40,25%

14

60,50

3

100%

11

150,30

21

152.614

10

128,85

Ribeirão Pires

12

33,22%

17

32,80

4

100%

13

98,75

18

113.068

20

148,54

3

47,29%

23

17,44

5

100%

18

36,88

8

43.974

12

133,91

39

0,00%

39

0,00

39

-

39

0,00

20

149.263

39

255,58

38

2,44%

34

1,56

38

-

38

0,00

35

666.740

29

172,48

Carapicuíba

37

3,29%

37

1,14

37

-

37

0,00

31

369.584

18

144,85

Barueri

36

8,09%

32

5,35

36

-

36

0,00

27

240.749

38

204,40

Taboão da Serra

35

9,07%

33

1,84

35

-

35

0,00

28

244.528

21

149,20

São Lourenço da Serra

2

68,34%

7

127,39

1

100%

9

186,40

1

13.973

34

183,45

Salesópolis

11

34,02%

6

144,58

7

98%

2

416,47

2

15.635

8

127,96

Pirapora do Bom Jesus

14

26,59%

19

28,92

27

-

27

0,00

3

15.733

17

142,64

Guararema

28

14,35%

16

38,83

32

-

32

0,00

4

25.844

33

179,17

Biritiba-Mirim

10

35,37%

9

112,17

8

89%

5

282,27

5

28.575

14

137,49

São Paulo

21

21,09%

2

321,28

19

36%

1

548,38

39

11.253.503

35

188,03

Guarulhos

13

30,91%

10

98,67

20

30%

14

95,76

38

1.221.979

32

178,19

São Bernardo do Campo

4

47,24%

3

193,12

15

53%

7

216,65

37

765.463

30

173,55

Santo André

9

37,02%

13

64,77

14

54%

15

94,47

36

676.407

31

176,52

Osasco

38

2,44%

34

1,56

38

-

38

0,00

35

666.740

29

172,48

Mairiporã

8

37,78%

8

121,25

10

80%

6

256,744

13

80.956

1

104,12

Itaquaquecetuba

31

9,51%

27

7,89

34

-

34

0,00

30

321.770

2

116,93

Mauá

30

11,91%

29

7,3

23

19%

22

11,65

32

386.089

3

120,03

Itapevi

17

23,91%

22

19,87

29

-

29

0,00

24

200.769

4

123,22

Embú-Guaçú

5

45,90%

12

71,12

2

100%

10

154,95

10

62.769

5

125,02

São Caetano do Sul

39

0,00%

39

0,00

39

-

39

0,00

20

149.263

39

255,58

Barueri

36

8,09%

32

5,35

36

-

36

0,00

27

240.749

38

204,4

Juquitiba

1

76,50%

1

399,39

26

-

26

0,00

6

28.737

37

196,06

Santa de Parnaíba

16

24,13%

15

43,38

28

-

28

0,00

16

108.813

36

204,40

São Paulo

21

21,09%

2

321,28

19

36%

1

548,38

39

11.253.503

35

188,03

% and
extention of Rio Grande da Serra
watershed São Caetano do Sul
protected
Osasco

Population

Water consumption
per capita
(l/inhab/day)

Population
2010

399,39

extention of Cotia
green area São Caetano do Sul

Watershed
Protected

R
a
t
e

R
a
t
e

1

% of green Embu-Guaçu
area in total
São Caetano do Sul
area
Osasco

Native forest
remnants

Watershed
Protected Areas

(continues)
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Municipality

Native forest
remnants
Providers

WatershedProtected

Population

Receivers

Water
consumption
per capita
(l/inhab/day)

Juquitiba
São Paulo
São Bernardo do Campo
Mogi das Cruzes
Cotia
Juquitiba
São Lourenço da Serra
Embu-Guaçu
Itapecerica da Serra
Ribeirão Pires
São Paulo
Guarulhos
São Bernardo do Campo
Santo André
Osasco
São Caetano do Sul
Barueri
Juquitiba
Santa de Parnaíba
São Paulo

R
a
t
e

1
21
4
18
6
1
2
5
7
12
21
13
4
9
38
39
36
1
16
21

% Native
Forest
Remnants area
(2)

76,50%
21,09%
47,24%
23,34%
45,25%
76,50%
68,34%
45,90%
40,25%
33,22%
21,09%
30,91%
47,24%
37,02%
2,44%
0,00%
8,09%
76,50%
24,13%
21,09%

R
a
t
e

1
2
3
4
5
1
7
12
14
17
2
10
3
13
34
39
32
1
15
2

Native Forest
Remnants
2

Area (km )
(2)

399,39
321,28
193,12
166,50
146,22
399,39
127,39
71,12
60,50
32,80
321,28
98,67
193,12
64,77
1,56
0,00
5,35
399,39
43,38
321,28

R
a
t
e

% of the total
area

1
19
15
17
12
1
2
3
4
5
19
20
15
14
38
39
36
26
28
19

100%
36%
53%
49%
65%
100%
100%
100%
100%
100%
36%
30%
53%
54%
100%
36%

(3)

R
a
t
e

2
1
8
4
9
2
10
11
12
14
1
15
8
16
38
39
36
2
28
1

Watershed
Protected-Areas
2

(km )
(3)

522,06
548,38
216,65
349,51
210,02
522,06
186,40
154,95
150,30
98,75
548,38
95,76
216,65
94,47
0,00
0,00
0,00
522,06
0,00
548,38

R
a
t
e

Population
2010

6
39
37
33
25
6
1
10
21
18
39
38
37
36
35
20
27
6
16
39

28.737
11.253.503
765.463
387.779
201.150
28.737
13.973
62.769
152.614
113.068
11.253.503
1.221.979
765.463
676.407
666.740
149.263
240.749
28.737
108.813
11.253.503

(1)

R
a
t
e

37
35
30
19
28
37
34
5
10
20
35
32
30
31
29
39
38
37
36
35

Water consumption
per capita
(l/inhab/day)
(4)

196,06
188,03
173,55
147,00
172,26
196,06
183,45
125,02
128,85
148,54
188,03
178,19
173,55
176,52
172,48
255,58
204,4
196,06
204,40
188,03

Source: (1) IBGE Cidades (2011); (2) SIFESP (2009); (3) SIGAM undated; (4) SNIS (2013)
Note: Elaborated by the authors

The MRSP is Brazil’s biggest urban center with a population of 19.6 million inhabitants (IBGE
2011) distributed in 7.9 thousand km2 (EMPLASA 2011). This metropolitan area encompasses
the most important national and international financial center of Brazil having its economy
mainly associated to the services sector in the areas of leisure, tourism, finances, health and
education. Industrialization was the main leading force of São Paulo’s urbanization. Nowadays,
the industry is still important in the economy; however, it is not the prevailing activity. São
Paulo is the biggest municipality of the metropolitan area with 11.2 million inhabitants (IBGE
2011) exerting a central role in terms of the historic process of urban sprawl and conurbation.
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Table 24 2 Water quality index of the municipalities of the metropolitan region of São Paulo,
2013
Municipality

São Lourenço da Serra
Embu-Guaçu
Itapecerica da Serra
Ribeirão Pires
Rio Grande da Serra
Cotia
Santo André
São Bernardo do Campo
Mogi das Cruzes
Guarulhos
Juquitiba
Santana de Parnaíba
Barueri
Osasco
São Caetano do Sul

São Paulo

Water Quality Index - WQI (1)
River/Reservoir

Best

River/Reservoir

Worst

Capivari-Monos

68

Ribeirão do Cipó

43

WQ I
Harmful
Bad

Rio Grande Reservoir
Rio Grande
Graças Reservoir

72
Ribeirão Pires
58
79
Ribeirão das Pedras
No data available
Billings Reservoir
81
Billings Reservoir
Jundiaí River Reservoir 86
Tietê River
Cabuçu Reservoir
85
Tietê River
Juquiá River
72
Edgard de Souza Reservoir
São João do Barueri Stream
No data available
Tamanduateí River
Braço do Taquacetuba 77
Córrego do Ipiranga
Cabuçu River
Aricanduva River
Córrego Jaguaré
Ribeirão Itaquera
Ribeirão dos Meninos
Córrego Pirajuçara
Córrego Água Espraiada
Embú-Mirim River
Guarapiranga Reservoir 79
Guarapiranga Reservoir
Billings Reservoir
58
Billings Reservoir
Pinheiros River
43
Pinheiros River
Tamanduateí River
16
Tamanduateí River
Tietê River
19
Tietê River

36

Regular
Good

31

Great

74
66
19
17
21
19
14
16
17
18
18
17
19
16
35
44
42
17
15
15

Source: CETESB (2013)
Note: Elaborated by the authors

Results and Discussion
The distribution of HDI and water consumption per capita of the 39 municipalities of the MRSP
(Graphic 24.1) denote a linear relation of growing consumption associated to social inclusion.
In a timely short perspective from 2000 to 2010, although the population growth of the MRSP
was not so dynamic (increase of 10.0 %), total demand for water supply grew faster (14.2 % in
the period). Considering that in the last three decades the growing water demand for this
metropolis induced a constant search for solutions and water availability (Gaviolli, 2013), and
this process was constantly threatened by the geographical scarcity of water resources, the
expected economic ascent of Brazilian society reflects an unsustainable future for this megacity in terms of water supply. The current crisis of severe drought is exacerbating the historic
scenario of scarcity and constant growing demand for water in this metropolitan area.
An important issue related to environmental services, and specifically the service of water
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supply, is that all municipalities depend on this resource without worrying about the origin of
the final product, in this case, “fresh water supply”. This product has a cost, not only financial,
but also environmental and social for “producing municipalities”, in other words, the
municipalities responsible for the favorable conditions for the maintenance of this
environmental service. The regulating laws of the watershed-protected areas impose, on
municipalities with part or all of their territory located in these areas, several restrictions of land
use in order to guarantee this resource. However, the municipalities that provide this service,
with legal obligation, do not have any subsidies for this protection.

Graphic 24 1 Distribution of municipalities by Human Development Index (IBGE 2011) and
average daily per capita consumption of water (SNIS 2010), with the bubble size representing
the population (IBGE 2011) and the presence of protected watershed areas in a darker tone
(SIGAM, undated) [Source: IBGE (2011) ref 2010, SNIS (2010). Note 1: elaborated by the
authors. Note 2: although São Paulo has a significant watershed-protected area it is represented
in gray tone considering its huge demand for water due to its amount of population in
comparison to the others].
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The consumption and the production of this environmental service are not always related,
meaning that the municipalities with the highest water consumption per capita are not
necessarily the water providers.
To analyze the inequalities concerning access to water as an environmental service,
municipalities were divided into blocks according to their characteristics: providers or
receivers, or even both. As providers, were considered those with the largest areas of native
forest remnants (able to protect springs and rivers), as well as those with 100 % of its territory
in watershed protected areas. As receivers, those with the smaller areas of native forest
remnants, as well as those municipalities that are not in watershed protected areas.
Table 24.1 shows the results of a ranking: Providers and receivers of water as an environmental
service are grouped into blocks. Those that are the main providers are ranked by the higher
potential for water production - marked in light gray. Those that are the main potential receivers,
are ranked by an inverse relation considering how big their populations are and how high their
water consumption per capita rates are—marked in dark gray.
Juquitiba, São Paulo, São Bernardo do Campo, Mogi das Cruzes and Cotia, for preserving
native forest remnants, and São Lourenço da Serra, Embu-Guaçu, Itapecerica da Serra, Ribeirão
Pires and Rio Grande da Serra, for keeping watershed-protected areas, are considered potential
providers of water supply6. These municipalities are required, by law, to preserve these areas
and cannot dispose of them for other purposes than preservation without any payment. Among
these municipalities, Juquitiba (0.709), São Lourenço da Serra (0.728), Embu-Guaçu (0.749),
Itapecerica da Serra (0.742), Ribeirão Pires (0.718) and Rio Grande da Serra (0.749), have the
HDI7 below the average for MRSP (0.757).
Similarly, half of these provider municipalities (Mogi das Cruzes, Embu-Guaçu, Itapecerica da
Serra, Ribeirão Pires and Rio Grande da Serra) have water consumption per capita below the
median (149.99 l/inhab/day). While among the five largest consumers of liters of water per
capita, four (São Caetano do Sul, Barueri, Juquitiba and Santa de Parnaıíba) did not have
watershed-protected areas. Four (São Caetano do Sul, Barueri, Santa de Parnaíba and São
Paulo) of these five largest consumers of water per capita have the HDI above the average for

6

Mairiporã is a very important municipality in terms of the total amount of water supply for the MRSP, once it
receives water from other river basins from outside of the metropolitan territory. However, as the criteria applied
in this study was to discuss about the internal metropolitan capacity of providing environmental services, Mairiporã
was not classified as one of the main potential providers considering the amount of native forest remnants or
watershed protected area.
7
HDI—IBGE 2011

32

the region (0.862, 0.786, 0.814 and 0.805, respectively).
When it comes to the demand for water, the cities with the five largest populations are placed
as high receivers of this environmental service in MRSP. São Paulo, Guarulhos, São Bernardo
do Campo, Santo André and Osasco comprise 14.6 million inhabitants, 74 % of the whole
metropolitan population.
Not only quantity does matter when the issue is fresh water supply. Quality is also an important
factor, since the necessary treatment and respective costs will depend on the water quality of
the water bodies. In this sense, Table 24.2 presents the average of the water quality index
acquired in different sampling points in 2013. Overall, the water bodies used for capitation in
the municipalities’ providers of water are showed in the left column demonstrating the level of
water quality index varying from good to great. Nevertheless, a great part of other important
water bodies show water quality index in regular, bad or even harmful condition. In a territory
of historic scarcity of water, the whole amount of water bodies that have showed worse
conditions and have not been adopted, as sources should be an opportunity to increase the
metropolitan water supply, mainly for industrial use. In other words a remarkable amount of
water that have been polluted could help to mitigate the context of scarcity, but the degradation
of natural resources in the metropolitan region is a consequence of the historic urban
development also leading to a scenario of unsustainability (Jacobi 2013).
Similarities and differences among the municipalities require an integrative planning in the
metropolitan range because these characteristics are related to determinant aspects of
sustainability, which must be viewed as multi-dimensional. Ignoring the heterogeneity can
undermine the defeat of public policies when these are focused on cities as isolated unities
(SMVMA 2008).
Discussing aspects of urban human ecology Steiner (2004) brings primary concepts that can be
relevant for the ability that cities must maintain to respond to change and positively adjust
actions in order to improve their resilience. Among these concepts we identified five with
meaningful worth significance in the case of the provision of the ecosystem service water for
the MRSP:
(1) Structure, functions and change—the interrelationships in social systems can be considered
as a product of connectivity and so, interactive processes provide a ‘glue that holds the parts
together in a system’ (Steiner 2004, p. 186). In the MRSP the interrelationship among receivers
and providers of ecosystem services constitute an intrinsic element essential for the
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sustainability of the whole metropolitan system. On the other hand, the asymmetries in terms
of the unequal relation of provision of water conjoined with worse HDI and lower access per
capita to water seem to be a fact that leads to a structural imbalance;
(2) Edges, boundaries and ecotones—Administrative divisions as the border of composing
municipalities of the metropolis are not correspondent to the distribution of the ecosystem
characteristics and their transitional zones, the ecotones. Sometimes a river and its riverbanks
can be the border for two different municipalities; sometimes the same river goes across another
municipality. The management of the ecosystem river then must occur considering the relation
with the administrative and political arrangements present in its domain. The watershed
protected areas although being considered as part of the municipalities should be understood as
a vital component of the whole metropolitan system, and its conservation so should be a target
of a metropolitan integrative management;
(3) Diversity—diverse ecosystems generally are rich, healthy and able to be resilient.
Overlapping this concept to a metropolitan system the diversity among component
municipalities can be considered relevant. On one hand it seem to be natural to identify
municipalities with more important roles as providers of ecosystem services meanwhile others
are more concentrated in terms of receiving such services and being also denser with population
and economics. On the other hand, the inequalities among them can be viewed as unacceptable.
In face of this, a search for equity is a necessary guideline of treating differently those, which
are different. The peripheral municipalities should not have the worse HDI index; actually, they
have to be the target of a process of sustainable development considered as fundamental parts
of the metropolitan system;
(4) Adaptation—the ability of a system to answer to changes or disturbances in order to
maintain its integrity. Adaptation can be related to the complexity of certain system in which
there is a variety of possibilities to cope with external conditions and changes. In the current
crisis of water provision posed to the MRSP several alternatives have been considered to cope
with the severe drought, but there is a need for an integrative answer considering that 39
distinguishable municipalities compose the metropolis. Repairing the historic circumstances
that carry out the process of severe pollution of water bodies can be considered relevant as an
adaptive measure;
(5) Holism—A concept derived from the system theory that coined the term ‘holon’ as
something that can be considered at the same time as a part and a whole. Holism is very useful
to understand contexts of interactions and among different organization levels, i.e. cells, tissue,
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organism, population (Kay et al. 1999; Waltner-Toews 2001). Considering such a background,
municipalities can be seen as a whole, having indeed their autonomy, but cannot be considered
alone, but being part of a whole in a high level, the metropolis. One important thing in this sense
is the perspective of interaction across municipalities and among the municipalities and the
metropolitan areas. Under this perspective, the sustainability of the MRSP must be considered
with the interdependence among the component municipality also considering that there is
property of a loose hierarchical structure (Kay et al. 1999). For example, an emergent crisis in
an important peripheral municipality provider of water can represent a possibility of a system
failure for the whole metropolitan area.

Conclusion
Analyzing the relationship of municipalities’ providers and receivers of the environmental
service water it is possible to understand that there is a necessary diversity to support the
metropolitan demands. Otherwise, an unfair process of peripherization that also leads to the
environmental degradation and worse social indicators leads to a growing vulnerability and a
severe imbalance. In summary, diversity in terms of roles for municipalities can be something
important for sustainability, but, when the municipalities responsible for providing
environmental services suffer with an urban despoliation characterizing deep inequities this
asymmetrical circumstance leads to an unsustainable scenario.
Another relevant aspect to consider is that certain similarities are not concentrated in specific
areas conjoining homogenous groups of municipalities. Therefore, aspects inherent to the
environment and essential to sustainability of the metropolitan whole can be in part
concentrated and in part dispersed throughout the component municipalities. This characteristic
alongside with the need for an understanding of the wholeness of the metropolitan system
reveals that it is not possible do adopt single and isolated interventions to cope with the
complexity of a metropolitan system when dealing with the necessary resilience to pose
uncertain scenarios of climate variability.
The overlapping of the social precariousness is not necessarily compatible with the
environmental aspects so the municipalities with worse social indicators considered as
peripheral can be, on the other hand, centralities in terms of the provision of environmental
services. That is what can be realized analyzing the asymmetries in the MRSP and so, this
characteristic of heterogeneity and inequity can be viewed as fundamental to the understanding,
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planning and acting in order to improve resilience.
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Abstract
The provision of water is essential for the sustainability of any metropolitan region.
Municipalities are the administrative units where ecosystems generate this service, yet
administrative boundaries do not limit the flow of water or of effluents produced by
society. We have developed an analysis of the 39 municipalities of the Metropolitan
Region of São Paulo and its watershed areas, as well as the flow of water for public water
supply and the flow of the sewage, whether it is treated or not. Water-related indicators
were used (reservoir water quality, population per capita consumption of water, quality
of the region's water bodies) to map these flows and to recognize providers and receivers
of this essential ecosystem service, water. The results showed that it is possible to identify
providers and receivers and that this information is fundamental to the management of
this scarce resource, as well as to the search for the sustainability of the metropolitan
region.
Keywords: Ecosystem services; water; metropolitan region.

1. Introduction
The world population has been growing at rates never seen before and in 2007 the
urban population exceeded the rural population, representing 54% of the global
population (UN, 2015). Unplanned urban growth has caused environmental degradation,
with suburban sprawl, waste of natural resources, concentrated pollution, unhealthy
conditions and environmental injustice (Pickett and col., 2011).
The Metropolitan Region of São Paulo (MRSP), defined by Complementary Law
n°1.139 (São Paulo State, 2011), is the world’s 6th largest metropolitan region, with more
than 21 million inhabitants (IBGE, 2015a, UN, 2015). Metropolitan regions and the
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municipalities that compose them are not isolated systems; they need external supplies of
various resources and MRSP is no exception.
Urban predation proceeds, confining the poorest in peripheral areas of the
metropolitan region, mainly overlapping poverty and social exclusion in a territory where
the watershed’s protected areas and more remarkable remaining native forest stands
prevail (Imperio-Favaro, 2016). The growth in urban areas implies a frenetic production
to meet the needs of society, leading to environmental pressures, which diminishes the
capacity of ecosystems to support life (Deutsch et al., 2003).
Ecosystem services are services arising from processes or functions of the ecosystem,
which generate benefits, consumed or used to improve the well-being (Costanza e col.,
1997; Daily e col., 1997; Turner e Daily, 2008). The literature on this subject presents
two concepts, ecosystem services and environmental services. Ecosystem services are the
goods and services derived from natural systems, without direct human interference;
environmental services are the goods and services associated with managed ecosystems,
in other words, services produced by ecosystems with human interventions (Muradian e
col., 2010; WWF, 2014).
As a result, not every population has access to essential environmental services. Often,
providers of such services (e.g. municipalities that must protect some areas) are excluded
from the possibilities of actual consumption (water supply for 100% of their population)
or lack some other essential service (sewage treatment, for example). Frequently, those
municipalities cannot bear the costs of the protection needed to maintain the provision of
ecosystem services to support the environmental services. We consider here
environmental services receivers, those municipalities that benefit from the provision of
services from another municipality.
In the MRSP the interrelationship between the production and the consumption, as
well as the providers and receivers of environmental services constitute a central element
that is essential to consider in the pursuit of the sustainability of the metropolitan system
as a whole.
The aim of the study is to identify the flow of some of the environmental services
related to water in the MRSP by taking into account where they are generated and where
they are received, using the information provided by Brazilian Government institutions.
In this research, we first developed a conceptual framework, second, we mapped the
services, third, we discussed the flow, and lastly we ranked the providing and receiving
municipalities of the region.
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Methodologically, the identification and quantification of the flow of the water
provided or received by the municipalities of the MRSP were based on the analysis of
available data, with the objective of contributing to the improvement of water resource
management in the metropolitan context.
The study provides an analysis of the flows of the ecosystem services for water supply
and the treatment of effluents in the Metropolitan Region of São Paulo. Initially, we
mapped the flow of water to supply the municipalities of this region. Then, we identified
the flow of sewage treatment. Finally, we analyzed this data to point out which
municipalities provide and which municipalities receive these ecosystem services.

2. Method
2.1 Study Area
The MRSP has a surface area of 7,946.96 km2 (IBGE, 2015b) making it the largest
metropolitan region in Brazil, with 39 municipalities (Figure 1) each with distinct
characteristics. The territories vary from 1,523.278km2 (São Paulo) to 15.374km2 (São
Caetano do Sul). Some municipalities have 100% of their areas protected by
environmental law (e.g. Rio Grande da Serra); others have no native forest remnants
(Osasco). The largest population is in São Paulo (11,967,825) and the smallest in São
Lourenço da Serra (15,177). The HDI (Human Development Index) ranges from 0.862
(São Caetano do Sul) to 0.703 (Francisco Morato) (IBGE, 2010).
Figure 1: Metropolitan Region of São Paulo - map.

Source: Adapted from the Emplasa (2016a) Map of the Metropolitan
Region of São Paulo.
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2.2 Assessing water provisioning services
In this study, we analyzed secondary data provided by Brazilian government
institutions through a documental search in available online data. Emplasa (Paulista
Company of Metropolitan Planning) provides the watershed and protected areas and
Conservations Units information. Cetesb (Environmental Company of the São Paulo
State), Sabesp1 (Basic Sanitation Company of the State of São Paulo), SNIS (National
Sanitation Information System), Fabhat (Foundation Agency, Upper Tiete Basin) and
Cobrape (Brazilian Projects and Enterprises Company) yield the data on water and
sewage systems, and particularly water consumption, between 2013 and 2015. The Cetesb
offers the information about reservoirs, their location, flow and Water Quality Index
(WQI)2 and Water Quality for Public Supply Index (WPSI)3, between 2013 and 2015.
The ANA (National Water Board) provided the register of MRSP reservoirs.
We examined data for the years 2013, 2014 and 2015. Initially, we collected data
about the area (entire territory, native forest remnants and watershed protected areas) and
population (HDI and per capita consumption of water per day). From that data, we began
an analysis of each one of the 39 municipalities of the MRSP. Then, we observed the
index of collection and treatment of sewage, as well as water supply, grouping the
municipalities with better or worse indexes. We identified where the reservoirs, water,
and sewage treatment plants were located since these municipalities have become
strategic for the distribution and management of water in the MRSP. We used information
on reservoir flows and the water quality of the region's water bodies, looking for
information to foster an understanding of this distribution and management network

3. Results
3.1.1

Water resource (watershed and other protected areas)

The MRSP has 4,215.44km2 of watershed protected areas, which means that 53% of

1

Sabesp is a mixed economy company (publicly traded stock company in which São Paulo State is the
majority shareholder), responsible for water supply, sewage collection, and treatment in 33 of the 39
municipalities of the MRSP.
2
The WQI incorporates variables considered necessary for the detection of effluent discharge and water
quality evaluation (fecal coliforms, pH, biochemical oxygen demand, total nitrogen, total phosphorus,
temperature, turbidity, total residues and dissolved oxygen), with the purpose of using it for public supply
(Cetesb, 2015).
3
Water Quality for Public Supply Index (WPSI): indicates water quality conditions for public supply. In
addition to the variables considered in the WQI, toxic substances, and variables, that affect the organoleptic
quality of water are evaluated (Cetesb, 2015).
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its territory is protected by laws. São Paulo State Laws 898/75 and 1.172/76 delimit the
protection of water resource areas and reservoirs of high interest to the MRSP,
establishing restrictions on land use (São Paulo State, 1975 and 1976). Ribeirão Pires,
Rio Grande da Serra, Embu-Guaçu, Itapecerica da Serra, Juquitiba and São Lourenço
have 100% of their territories inserted in such restricted areas. Mairiporã, Biritiba-Mirim,
Suzano, Salesópolis and Santa Isabel have more than 70% of their lands in watershed
protected areas. The opposite also occurs, and 14 municipalities do not have any
preserved watershed areas (SIGAM, undated). The region also has 2,467.92 km2 of
remaining native forest stands (Sifesp, 2009), partially protected in Conservation Units,
because not all forest remnants areas are protected by law and, theoretically, some areas
are indirectly protected by the watershed protected areas laws, as shown in Figure 2.
Figure 2: Metropolitan Region of São Paulo, watershed protected areas, other protected
areas and residual native forest stands.

Source: Adapted from the Metropolitan Information System – Emplasa/SIM (2016).

The majority of the RMSP municipalities (34) are inserted in the Water Resource
Management Unit Alto Tietê (UGRHI – Unidade de Gerenciamento de Recursos
Hídricos in Portuguese) that is the most populous region of the country with an important
industrial presence. Surface waters supply the demand for water of the MRSP (46.110
l/s), with a small contribution from groundwater (5,860 l/s), being, basically for urban
(31,600 l/s) and industrial (8,140 l/s) demands. Juquitiba and São Lourenço are part of
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the Ribeira do Iguape/Litoral Sul UGRHI, Santa Isabel and Guararema of the Paraíba do
Sul UGRHI and Vargem Grande Paulista of the Sorocaba/Middle Tietê UGRHI (DAEE,
2004).
A set of reservoirs is responsible for water availability for the MRSP’s Integrated
Main System (IMS) for water supply, which contains 8 subsystems, as presented in Table
1.
Table 1: Systems and reservoirs responsible for water availability in the MRSP.
Subsystem
Reservoirs
Cantareira
1-Paiva Castro; 2-Atibainha; 3-Cachoeira; 4-Jaguari-Jacareí;
Guarapiranga
5-Guarapiranga; 6-Billings; 7-Rio Capivari;
Alto Tietê
8-Paraitinga; 9-Ponte Nova; 10-Jundiaí; 11-Biritiba-Mirim; 12-Taiaçupeba;
Rio Claro
13-Rio Claro; 14-Ribeirão do Campo;
Rio Grande
15-Billings – Braço do Rio Grande;
Alto Cotia
16-Pedro Beicht; 17-Cachoeira das Graças;
Baixo Cotia
18-Rio Cotia- Isolinas;
Ribeirão da Estiva 19-Ribeirão da Estiva
Source: ANA, 2016a

It is important to note that the Cantareira System depends on reservoirs that are not
part of the MRSP; they are the Jaguari-Jacareí, in Vargem, Rio Cachoeira, in Piracaia and
Rio Atibainha in Nazaré Paulista, as shown in Figure 3:
Figure 3: Cantareira System, with the 3 reservoirs that are in the municipalities that are
not part of MRSP.

Source: Adapted from the Metropolitan Information System - SIM/Emplasa (2016).
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The São Paulo Aquifer also provides the ecosystem service of provisioning water for
the municipalities of São Paulo, Guarulhos, Mogi das Cruzes, São Bernardo do Campo
and its surrounding areas (DAEE, 2005).

3.1.2

Water use (service flow, consumption and sewage)

Besides the IMS and the subsystems, 18 Isolated Systems are integrated into the IMS
for the supply of the municipality itself or are supplying entire municipalities. Sabesp
operates all these systems. There are also 5 systems operated by municipalities themselves
(Guarulhos, Mauá, Mogi das Cruzes, Santo André and São Caetano do Sul), as shown in
Figure 4.
Figure 4: MRSP’s Integrated Main System, isolated systems, and municipal systems.

Sources: Fabhat, 2015; Sabesp, 2009, 2012 and 2016a.

Despite being the richest region of the country, the MRSP does not have a public
water supply index of 100%. Indeed, the Urban Population Service Index 4 (UPSI) is only
higher than 70% in 36 municipalities. Although it has 89% of its territory in the
watershed-protected area, Biritiba-Mirim only has an UPSI of 66%. Juquitiba and São
Lourenço, even with 100% of their lands in watershed-protected areas, have UPSI’s of

4

The SNIS considers categories of service indexes. The first category is the Total Population Service Index,
which includes the urban and rural populations. The second is the Urban Population Service Index, only
with the percentage of the resident population in urban areas.
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59.40% and 50.36%, respectively (SNIS, 2016a; SIGAM, undated).
An unprecedented water crisis began in 2013 and reached its peak in 2015 in the
MRSP, when there was a very long dry season, already expected in IPCC scenarios5 for
Latin American countries (IPCC, 2007). This fact, showed the fragility and complexity
of metropolitan water supply management. Responsible for supplying 336 of the 39
municipalities of the MRSP, at that time, the Sabesp started to reduce pressure in the
water supply network and launched a campaign for a more rational consumption of water
(Sabesp, 2015). It is possible to observe (Figure 5) a drop in consumption patterns
(average -17,82%) from 2013 to 2015, of the 39 municipalities, 30 decreased their
consumption between 2013 and 2014, and 36 between 2014 and 2015 (SNIS, 2015 and
2016a and b). The Cantareira subsystem was the most affected in the MRSP, leaving
much of the western region in alert. Likewise, Sabesp reduced the sale of wholesale water
to municipalities not operated by the company, namely Mogi das Cruzes, Guarulhos,
Mauá, Santo André and São Caetano do Sul administered by the municipalities
themselves (Sabesp, 2015).
Figure 5: MRSP, sub-regional division and water consumption per capita in 2013, 2014
and 2015.

Sources: SNIS, 2015 and 2016a and b.

The water consumption per capita is a daily average per individual of the volumes
used to satisfy domestic, commercial, public and industrial consumption (SNIS, 2015).
São Caetano do Sul, Juquitiba, Barueri, São Lourenço da Serra and Santana de
Parnaíba are the 5 largest environmental service receivers of potable water of the IMS, in
“Changes in precipitation patterns and the disappearance of glaciers are projected to significantly affect
water availability for human consumption, agriculture and energy generation” (IPCC, 2007).
6
Sabesp acquired the concession of the municipality of Santa Isabel for water supply and sewage operations
in 2016. Thus, there are 34 cities operated by the company (Sabesp, 2016b).
5
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the aspect of per capita water consumption. It is important to observe that Juquitiba and
São Lourenço da Serra have high consumption; however, they consume water from their
isolated systems, without the need, at least directly, of resources from other
municipalities. As regards total demand of water, the bigger populations are the major
environmental service receivers. São Paulo requires almost 60% of all water consumed
in the region. Guarulhos, São Bernardo do Campo, Santo André and Osasco are
responsible for 17% of water consumption of the MRSP. When we observed the 5 highest
HDIs (IBGE, 2010), São Caetano do Sul (0.862), Santo André (0.815) Santana de
Parnaíba (0.814), São Paulo (0,805) and São Bernardo do Campo (0.805), it was possible
to note that those municipalities are among the 8 largest per capita consumers in the region
(SNIS, 2016b).
The MRSP has a Metropolitan Sewage System (MSS). There is a main system, made
up of 5 subsystems and 21 isolated systems, as demonstrated in Figure 6.
Figure 6: Metropolitan Sewage System.

Sources: Fabhat, 2014; Sabesp 2016a and b.

Rio Grande da Serra has the best collection and treatment index of the MRSP, with
100% of collection and 85% of treatment of its own sewage. São Caetano do Sul and São
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Lourenço da Serra do not collect their sewage entirely (85% and 53%, respectively), but,
they treat all the sewage collected. The majority of the MRSP municipalities only 9
municipalities collect above 70% of their sewage, 16 municipalities collect from 50 and
69.9% of their sewage and, another 13 municipalities collect less than 49.9%. However,
the rates of treatment are even worse, with only 3 municipalities treating more than 70%,
4 treating between 50 and 69.9%; 25 less than 50% and 4 municipalities without sewage
treatment at all. Santa Isabel and Vargem Grande Paulista had treatment indexes zero
until the beginning of 2016 when the isolated treatment systems started to work. The city
of Mauá did not disclose its results (SNIS, 2016a; Cetesb, 2015; Sabesp, 2016b and c).
The residual sludge from such sewage treatment plants is disposed of in landfills (Sabesp,
2016d).

4. Discussion
4.1

Mapping and assessing water environmental services

The municipalities that preserve the watershed areas (25) are responsible for the
environmental service of water for public supply, an essential life support service. All the
39 municipalities of the MRSP are receivers of this service; after all, they all consume the
water coming from protected areas. The municipalities of Cotia, Carapicuiba, São Paulo,
Suzano, Biritiba-Mirim, Rio Grande da Serra and São Bernardo do Campo host water
treatment plants of the MRSP integrated main system (Cobrape, 2016), thus they are also
environmental service providers by making available areas, often to the detriment of
forests, for the water treatment structure.
The availability and the quality of water are key water supply factors. The reservoirs
of the RMSP presented changes during 2013-2015, some have undergone few changes in
relation to the flow rates and quality, and others have presented significant differences,
as demonstrated in Table 2.
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Table 2: Reservoirs of the RMSP part of the Integrated Main System that presented
significant changes in flow rates and WPSI, during 2013-2015.
2013

Sampling point
Res. Águas Claras
Res. Taiaçupeba
Res. Rio Jundiaí
Rio Tietê
Res. Das Graças
Braço do Taquacetuba

Municipality
Caieiras
Suzano
Mogi das Cruzes
Mogi das Cruzes
Cotia
São Paulo

2014
Flow rate
Flow rate
WPSI
WPSI
(l/s)
(l/s)
23.770,00 unav 32.550,00 unav
12.060,00
13.900,00
7.800,00
100,00
984,76
987,12
1.200,00
920,00
900,00
2.830,00

2015
Flow rate
WPSI
(l/s)
14.050,00 unav
12.240,00
100,00
921,00
960,00
3.300,00

WPSI scale

Great
Good
Regular
Bad
Very bad

Sources: Cetesb, 2014, 2015 and 2016.

The Águas Claras reservoir presented an abrupt drop in flow in the period. The
Taiaçupeba reservoir showed significant worsening from 2014 to 2015, because of the
Vibrio fischeri, whose toxicity is related to industrial activity and total phosphorus, linked
to the dilution of domestic effluents. The same happened with Rio Jundiaí, with
substantial drops in both flow rate and quality, this last related to cyanobacteria (because
of the increase of nutrients dissolved in the water), total phosphorus (due to the dilution
of domestic effluents) and potential formation of trihalomethanes (because of the high
concentration of organic matter). The Rio Tietê and Braço do Taquacetuba presented bad
and harmful WPSI, respectively, at sampling points positioned at the entrance of the water
catchment (Cetesb, 2014-2016). Excluding the Águas Claras reservoir, the other
reservoirs presented characteristics of reception of effluents with inadequate treatment or
even untreated. It is important to point out that that even today; most treatment plants
launch the sludge from the water treatment directly into the nearest water bodies (Achon
et al., 2013).
According to ANA, in 2015, 2 municipalities had a satisfactory water supply, 13
require system expansion, 23 need new water sources and there was 1 town with
unavailable information in the MRSP (ANA, 2016b).
The ecosystem service of provisioning water and, consequently, the environmental
service of water for public supply is intrinsically related to the quantity of permeable areas
of a region. The extension of forest remnants becomes fundamental for the ecosystem
providing this service, since permeable and non-compacted areas facilitate the infiltration
of water into the soil, as well as the recharge of aquifers. These areas also contribute to
climate regulation, avoiding floods or extended periods of drought, increasing the
resilience of the region's population to the climate changes. Juquitiba (399,39km2), São
Paulo (321,28km2), São Bernardo do Campo (193,12km2), Mogi das Cruzes (166,5km2)

48
and Cotia (146,22km2) (Sifesp, 2009) are the largest providers of the ecosystem service
in area to the water infiltration because they preserve significant extensions of native
forest remnants.
Concerning sewage, São Paulo, Suzano, and Barueri are environmental service
providers; after all, they receive the sewage of 25 municipalities, apart from their own
effluents. Even with its several treatment systems, the municipality of São Paulo only
collects 73% and treats 53% of all its sewage. Suzano, which hosts a treatment plant,
collects 75% of its sewage, treating only 23% of the total and Barueri, collects 56% and
treats only 14% (Fabhat, 2014; SNIS, 2016a). Also, they bear the onus of pollution, since
their rivers receive sewage from incomplete treatments. Thus, they could be considered
environmental services providers if the deactivation of the sewage took place within their
territories.
Sabesp practices distinctive fees7 (monthly minimum rate, base year 2016), according
to socio-economic conditions of residential consumers of sewage collection and treatment
in the MRSP: i) typical residential (R$ 22.38), for population with average purchasing
power; ii) social residential (R$ 7.59), subsidized rate for population with low purchasing
power and; iii) slum residential (R$ 5.79), subsidized rate for population with very low
purchasing power. However, Sabesp does not inform the percentage of residences
included in these categories. We know that the majority of the people of these
municipalities are in medium or high social vulnerability, according to the Paulista Social
Vulnerability Index8 (IPVS, 2010). It is important to emphasize that the inhabitants of 32
municipalities pay these fees, even with different collection and treatment indexes, which
characterizes an environmental injustice.
The United States Environmental Protection Agency (EPA) defines environmental
justice as “the fair treatment and meaningful involvement of all people (…) the same
degree of protection from environmental and health hazards, and equal access to the
decision-making process to have a healthy environment” (EPA, 2017).
The inhabitants of Itaquaquecetuba, with 49.7% of population in high social
vulnerability, with 52.52% of collection and 3.68% of sewage treatment, pay the same

7

State of São Paulo Decree n° 41.446 (1996) and Brazilian Law of universalization of sanitation
(n°11.445/2007).
8
The vulnerability of a population refers to its ability to control the forces that can affect its well-being.
Therefore, vulnerability to poverty is not limited to considering deprivation of income but also family
composition, access to health services, to the educational system, the possibility of obtaining a suitable
employment and adequate compensation, and the existence of legal guarantees and policies (IPVS, 2010).
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fee as the Guararema’s inhabitants, with 45.0% of population in very low social
vulnerability and, 97% of collection and 99% of sewage treatment (IPVS, 2010; Sabesp,
2016e; SNIS, 2016a). The inhabitants of Francisco Morato (58% of the population in high
social vulnerability), Cajamar (49,7% of population in medium high social vulnerability)
and Franco da Rocha (48.8% of population in medium high social vulnerability) pay the
same fees as the inhabitants of other municipalities of RMSP, even without any sewage
treatment (IPVS, 2010; SNIS, 2016a).
Indeed, it is important to remember that pollution is an appropriation of a resource, so
the question of environmental justice arises as a way of ensuring sustainability. The
deficiency of environmental security harms human rights (Martinez-Alier, 2009). Thus,
there is a social transfer of costs; these population pay for treatment of the sewage that
does not occur and still suffers environmental degradation. The municipalities with
population in high social vulnerability and with lower sewage collection and treatment
indexes should receive some compensatory measures9 to enable the implementation of
sanitation. In any case, these neglected waters, resulting from the failure in the treatment
of the sewage ends up, being paid by the entire MRSP, since the pollution of water bodies
does not respect administrative boundaries.
Santa Isabel and Diadema have specific and lower rates established in their
concession contracts (Sabesp, 2016f and g). Mogi das Cruzes, Guarulhos, Mauá, Santo
André and São Caetano do Sul purchase wholesale treatment of sewage at a fixed price
(base year, 2016) of R$ 1,266.28/1,000m3 (Sabesp, 2016e).
Despite the low treatment index, the treatment plants do not operate at maximum
capacity, due to the lack of a sewage grid or a forwarding interceptor. The use has been
growing over time, but is not yet at 100%, as shown in Table 3.
Table 3: Nominal capacity and average flow treated of the Main System of the MRSP.
Average flow Average flow
Nominal
Sewage treatment
treated in 2009 treated in 2015
plant
capacity (m3 /s)
(m3 /s)
(m3 /s)
Barueri
9,500
6,787
8,177
ABC
3,000
1,258
2,086
Parque Novo Mundo
2,500
1,984
1,990
São Miguel
1,500
0,618
1,011
Suzano
1,500
0,749
0,748
Source: Fabhat, 2009 and Sabesp, 2016h-l.

9

Subsidies: an economic instrument of social policy to guarantee universal access to basic sanitation,
especially for low-income populations (Brazil, 2007).
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Thus, only about 40% of all sewage produced in the MRSP is treated, entailing
neglected waters,with as demonstrated in Figure 7 (SNIS, 2016a). It is important to
remember that some diseases are related to the lack of sewage treatment, such as diarrhea,
enteric fevers, hepatitis A, schistosomiasis, leptospirosis, helminthiasis and tapeworms
(Teixeira e col. 2014). In 2015 the hospital morbidity system of the SUS recorded 48.090
of infectious and parasitic diseases, with 5,583 cases of diarrhea and gastroenteritis
infectious origin presumed for the MRSP (Datasus, 2016).
Society has different perceptions and opportunities regarding access to environmental
services, expressing different desires for ecosystems. The choices of how to use the
environmental services can affect their future possibilities.
Figure 7: Sewage and WQI of sampling points in the MRSP in 2015.

Source: Cetesb, 2016.

In the MRSP, the choice of distributing water without the concomitant and
proportional treatment of sewage makes other uses of this resource impossible in 66% of
the water bodies, at least in the sections near the sampling points (Cetesb, 2015).
In short, taking into account the flow of ecosystem services of water we have some
key providers (by preserving watersheds and remaining stands of native forest areas) and
receivers (by water consumption), as demonstrated in Table 4.
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Table 4: Key providers and receivers of the MRSP.
Watershed protected area (SIGAM, undated)
2

São Paulo
Juquitiba
Salesópolis
Mogi das Cruzes
Santa Isabel
Total

548,38
522,06
416,47
349,51
297,45
2.133,88

Water consumption 1 (IBGE, 2015; SNIS, 2016b)
%

km

Juquitiba
São Lourenço da Serra
Embu-Guaçu
Itapecerica da Serra
Ribeirão Pires

100
100
100
100
100

Native Forest Remnants Area (Sifesp, 2009)
km2

%

Juquitiba
399,39
São Paulo
321,28
São Bernardo do Campo
193,12
Mogi das Cruzes
166,50
Cotia
146,22
Total
1.226,51

Juquitiba
São Lourenço da Serra
Rio Grande da Serra
São Bernardo do Campo
Embu-Guaçu

76,49
68,32
47,99
47,16
45,69

l/inhab/day
São Caetano do Sul
Juquitiba
Barueri
São Lourenço da Serra
Santana de Parnaiba
Total

195,30
191,29
175,98
167,83
150,63
881,03

Population
158.024
30.642
262.275
15.177
126.574
592.692,00

Total

Water consumption 2 (IBGE, 2015; SNIS, 2016b)
Population l/inhab/day
Total
São Paulo
Guarulhos
São Bernardo do Campo
Santo André
Osasco
Total

11.967.825
1.324.781
816.925
710.210
694.844
15.514.585

l/day

30.862.087,20
5.861.508,18
46.155.154,50
2.547.155,91
19.065.841,62
522.179.432,76

l/day

144,10
1.724.563.582,50
136,16
180.382.180,96
141,98
115.987.011,50
148,96
105.792.881,60
131,49
91.365.037,56
702,69 10.901.943.733,65

Source: SIGAM, undated; Sifesp, 2009, IBGE, 2015, SNIS, 2016b.

Furthermore, those municipalities that host water treatment plants (Cotia,
Carapicuiba, São Paulo, Suzano, Biritiba-Mirim, Rio Grande da Serra and São Bernardo
do Campo) and sewage treatment plants (São Paulo, Suzano and Barueri) are providers
of ecosystem services. In addition to those municipalities that have reservoirs in their
territories and apart from those that host treatment plants, there are 3 municipalities
outside the MRSP (Vargem, Nazaré Paulista and Piracaia). The receivers that stand out
are those with larger populations and higher water consumption, which consequently will
have higher sewage production as well (São Paulo, Guarulhos, São Bernardo do Campo,
Santo André and Osasco).
It is important to emphasize that those municipalities that, even with low water
consumption or small populations, do not have areas of watershed protection (Cajamar,
Francisco Morato, Itaquaquecetuba, Guararema, São Caetano do Sul, Taboão da Serra,
Vargem Grande Paulista, Itapevi, Jandira, Osasco, Pirapora do Bom Jesus and Santana
do Parnaiba) or that have negligible native forest remnants (in extension): São Caetano
do Sul, Poá, Carapicuiba, Diadema and Jandira or in percentage: São Caetano do Sul,
Osasco, Carapicuiba, Diadema and Poá), by taking ownership of these resources from
other municipalities, are therefore receivers of ecosystem services.

5. Conclusion

Supporting MRSP with all its 39 municipalities’ needs is not a trivial task, given the
social exclusion and the environmental degradation that are constant elements of this
process.
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The ecosystem approach to water resource management is still recent. Most of society
does not realize that a territory is needed for water provision and storage, as well as lands
for water treatment structures, and even less that 60% of all sewage generated in the
MRSP is not treated, degrading the environment. Much of the ecosystem services of water
provision are produced in watershed protected areas and native forest remnants. The
maintenance of the provision of this service is guaranteed by the protection of these areas,
which in the case of RMSP, occurs by law. The supply of the environmental service,
resulting from ecosystem service of water provisioning, such as water for public supply
and treatment of sewage, takes place in municipalities that host treatment plants. The
demand comes from the inhabitants of the municipalities, everyone who consume potable
water and generate sewage. The municipalities with the greatest demand for these services
are those with the largest populations.
The environmental service of sewage treatment is the one that contributes most to the
improvement of environmental health, reducing the degradation of ecosystems, which
increases the resilience of populations. It is important to remember that an environmental
service can present other aggregated services, the areas of watershed protection and native
forest remnants, apart from the contribution to the provision of water, afford protection
to the biodiversity, regulation of the microclimate and leisure areas, important
components for the well-being.
The perspective of justice applied to environmental services can contribute to a
balance between providers and receivers of environmental services; after all, the largest
consumers must pay more for environmental services, since more resources are needed
from ecosystems to meet their demands. Furthermore, large providers could receive
subsides or compensations for maintaining the provision of these services. In this sense,
the environment is no longer an obstacle to development, becoming a means to promote
the improvement of environmental health and the quality of life of these populations.
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Serviços Ecossistêmicos em áreas urbanas – Estudo de caso Guarulhos, SP, Brasil
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Resumo
As taxas de urbanização estão em constante crescimento, contudo, a sociedade depende
dos recursos advindos da natureza, produzidos no interior e ao redor das áreas urbanas. O
objetivo desse estudo foi analisar alguns serviços ecossistêmicos urbanos, discutindo sua
importância para o bem-estar e a qualidade de vida da sociedade. Como unidade de
análise, utilizamos o município de Guarulhos, inserido na Região Metropolitana de São
Paulo, pois possui um conjunto característico, com áreas de preservação ambiental,
grande população, complexo industrial e vulnerabilidades socioambientais. O artigo traz
uma revisão sobre a valoração de ecossistemas urbanos e de seus serviços. Inicialmente
identificamos alguns serviços ecossistêmicos fundamentais. Depois, quantificamos,
valoramos e discutimos a importância desses serviços para a população em áreas urbanas.
Concluímos que os serviços ecossistêmicos são fundamentais para a sustentabilidade em
áreas urbanas, principalmente quando essas áreas estão associadas às vulnerabilidades
socioambientais, como populações de baixa renda, excesso de poluentes e escassez
hídrica. Assim, esses serviços devem ser levados em consideração no planejamento e na
gestão das cidades e de regiões metropolitanas.
Palavras-chave: Ecossistemas; serviços ecossistêmicos; áreas urbanas.
Abstract
Urbanization rates are constantly increasing, but society depends on the resources that
come from nature, produced in and around urban areas. The objective of this study was
to analyze some urban ecosystem services, discussing their importance for the well-being
and quality of life of society. As a unit of analysis, we use the municipality of Guarulhos,
inserted in the Metropolitan Region of São Paulo, because it has a particular set, with
areas of environmental preservation, large population, industrial complex and
socioenvironmental vulnerabilities. The article presents a review of the valuation of urban
ecosystems and their services. We initially identified some key ecosystem services. Then,
we quantify value and discuss the importance of these services to the population in urban
areas. We conclude that ecosystem services are fundamental for sustainability in urban
areas, especially when these areas are associated with socio-environmental
vulnerabilities, such as low-income populations, an excess of pollutants, and water
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scarcity. Thus, these services should be taken into account in the planning and
management of municipalities and metropolitan regions.
1. Introdução
Atualmente, 54% da população mundial vive em áreas urbanas e as estimativas
mostram que em 2050 esse número chegará a 66%, por conta das altas taxas de
crescimento urbano (UN, 2015). São Paulo, com sua região metropolitana, é a 6° megacitiy1 do planeta, com mais de 21 milhões de habitantes. Na América Latina,
aproximadamente 79% população vive em áreas urbanas, no Brasil, 85% e no estado de
São Paulo, 96% (IBGE, 2010a; UN, 2015).
A busca por sustentabilidade urbana tem por finalidade a melhoria da qualidade de
vida, com redução de iniquidades, eficiência energética, redução de emissões de gases de
efeito estufa (GEE) e, por fim, diminuição da pressão sobre áreas de interesse ambiental
(Yigitcanlar e Dizdaroglu, 2015).
A expansão urbana vem substituindo ecossistemas naturais por áreas construídas,
distanciando a sociedade do ambiente natural. Alterações sem precedentes vêm ocorrendo
no uso e ocupação dos solos (Seto e col., 2010), diminuindo a capacidade dos
ecossistemas de suporte à vida (Deutsch e col., 2003).
O conceito de serviços providos pelos ecossistemas surge na década de 1970. Em
1981, Ehrlich e Ehrlich cunham o termo “serviços ecossistêmicos” (Peterson e col.,
2010). No final da década de 1990, torna-se um tema científico com as publicações de
Costanza e col. e Daily e col. (1997) e, em 2003 é consolidado pela Avaliação
Ecossistêmica do Milênio (MEA – Millennium Ecosystem Assessment) (Costanza e col.,
1997; De Groot e col., 2010). Várias são as definições de serviços ecossistêmicos,
contudo, de forma geral e simplificada, são serviços (advindos de processos ou funções
ecossistêmicas) que geram benefícios (consumidos ou utilizados para melhoria do bemestar), que dão suporte à vida no planeta e que, embora sejam extremamente valiosos e
com capacidade limitada, nem sempre são compreendidos ou possuem valor para a
sociedade (Costanza e col., 1997; Daily e col., 1997; Boyd e Banzhaf, 2007; Turner e
Daily, 2008; Fisher e col., 2009; Ehrlich e col., 2012). Os serviços ecossistêmicos estão
divididos em 4 categorias: serviços de provisão; regulação; suporte e; culturais (MEA,

1

As mega-cities são destaque em relação à sua área e concentração da atividade econômica de uma região,
contudo, recebem essa denominação pois abrigam 1 em cada 8 habitantes de cidades do planeta (UN, 2015).
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2005).
O objetivo desse estudo foi analisar alguns dos serviços gerados pelos ecossistemas
urbanos e seus benefícios, discutindo sua importância para a qualidade de vida da
população. Como referência, foi utilizado o município de Guarulhos, integrante da Região
Metropolitana de São Paulo (RMSP), com áreas de preservação ambiental, grande
população, complexo industrial, um aeroporto e vulnerabilidades socioambientais.
Metodologicamente, a identificação, quantificação e valoração dos serviços
ecossistêmicos urbanos do município de Guarulhos foram realizadas com base em
análises de custo-benefício, com o objetivo de contribuir para a melhoria da gestão das
áreas de interesse ambiental e do uso e ocupação dos solos no território.
O artigo faz uma revisão sobre a valoração de ecossistemas urbanos e de serviços
ecossistêmicos providos e consumidos. Inicialmente analisamos alguns serviços
ecossistêmicos fundamentais, em nível municipal. Depois, com base nas informações
compiladas para o município de Guarulhos, quantificamos e valoramos esses serviços.
Por fim, discutimos questões relativas ao uso e ocupação do solo no município e suas
consequências para a qualidade de vida e o bem-estar da população.

2. Ecossistemas urbanos em estudo
O reconhecimento de que os ecossistemas urbanos também geram benefícios é
relativamente recente. Estudos mostram melhoria da saúde física e mental, suporte à
interação social, regulação de microclima e de fluxos hídricos, proteção da
biodiversidade, aspectos culturais e justiça ambiental (Kabisch e col., 2015).
As cidades não podem ser vistas como unidades administrativas, desconectadas e
independentes. Existe uma inter-relação ambiental, econômica e social entre o território
urbano metropolitano e o rural, com fluxo de pessoas, materiais e energia (Larondelle e
col., 2014). Além disso, uma nova realidade, com superpopulação, crescente urbanização
e drástica alteração ambiental, torna a busca pela resiliência um ponto determinante no
planejamento e na gestão de cidades e regiões adjacentes (Steiner e col., 2013).
No presente estudo, foram analisados três ecossistemas urbanos (naturais ou
manejados): i) parques municipais (Guarulhos, 2016a), extremamente manejados, e mais
acessíveis à população; ii) florestas urbanas, que se encontram protegidas em Unidades
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de Conservação (Ucs) (FF, 2016) e possuem núcleos acessíveis e não acessíveis à
sociedade e; iii) corpos hídricos, que são compostos por rios, reservatórios e aquíferos,
utilizados para captação de água e lançamento de efluentes (Cetesb, 2016a). Essa
classificação é bem simplificada, porém, baseada na disponibilidade de informação
secundária, coletada e publicada por instituições públicas.
Guarulhos possui a 2ª maior população da RMSP, com mais de 1,33 milhões de
habitantes, sendo considerado um município com 100% de ocupação urbana (IBGE,
2015a e 2010b). No território de 318,675 km2 (IBGE, 2015b), aproximadamente 31% é
coberto por remanescentes de vegetação nativa (Sifesp, 2009) e 30% por áreas de
proteção de mananciais (SIGAM, s. d.), que em sua maior parte, se sobrepõem. Com um
IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) de 0,763 (PNUD, IPEA e FJP, 2013) e PIB
(Produto Interno Bruto) per capita de R$ 38.016,462 (IBGE, 2013) o município apresenta
28,8% de seus habitantes em situação de muito alta ou alta vulnerabilidade social e 41,1%
em média ou baixa vulnerabilidade (IPVS, 2010). No ano de 2013, 51% do PIB municipal
(IBGE, 2013) foi resultante do setor de serviços, em grande parte, devido ao maior
aeroporto da América Latina (Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos Governador André Franco Montoro), que ocupa uma área de 13 km2 (Emplasa, 2010 e
IPEA, 2013).

3. Serviços ecossistêmicos gerados localmente
Para o presente estudo, foram considerados 4 serviços ecossistêmicos urbanos: i)
remoção de poluentes; (ii) regulação do microclima; (iii) provisão de água: infiltração de
água de chuva, águas subterrâneas e superficiais; (iv) decomposição de resíduos e
degradação de efluentes.
As florestas urbanas, geralmente áreas protegidas, são responsáveis pela provisão de
grandes quantidades destes serviços ecossistêmicos. A sobrevivência dessas áreas
depende não só de condições ecológicas e climáticas, mas também de decisões políticas
(Young e Mcpherson, 2013). Em Guarulhos os fragmentos de vegetação nativa são
integrantes do Bioma Mata Atlântica, protegido por legislação nacional, tendo restado
cerca 7% da vegetação original preservada (MMA, 2016), com alto nível de endemismo

2

PIB per capita em 2010 R$30.102,86. (IBGE, 2010c).
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e elevada biodiversidade (Richards e col. 2015; Robinson e col., 2015).
Alguns serviços ecossistêmicos podem ser quantificados e compreendidos com mais
facilidade, como os serviços ligados aos fluxos hidrológicos (vazão de rios ou
pluviosidade), à conservação dos solos (estrutura do solo e composição), ao sequestro de
carbono3 ou ao lazer (parques e áreas de recreação) (Ninan e Inoue, 2013).
Em áreas de preservação, onde são produzidos vários serviços ecossistêmicos
concomitantemente, ocorre facilmente o reconhecimento de alguns, como a proteção da
biodiversidade e do patrimônio genético, mas não o de outros, como a ciclagem de
nutrientes ou a recarga de aquíferos ficam mais distantes do entendimento comum. No
entanto, estratégias de conservação baseadas em apenas um desses serviços podem
resultar prejuízo, causando problemas ambientais (Onaindia e col., 2013).
A provisão de serviços ecossistêmicos de maneira sustentável é uma resposta crítica
aos padrões atuais de urbanização, que exercem enorme pressão sobre os recursos naturais
no das áreas urbanas e seus arredores (Dobbs e col., 2014).
É importante lembrar que a abordagem de serviços ecossistêmicos para a tomada de
decisão não é sempre uma questão de atribuir valores monetários aos benefícios advindos
da natureza. A capacidade de fazer estimativas desses valores é um avanço conceitual,
pois criou uma oportunidade de discussão da importância desses serviços (Ruckelshaus e
col., 2015).
Além disso, as florestas urbanas contribuem para o aumento a resiliência das
populações frente às mudanças climáticas. Essas florestas proporcionam maior resistência
aos distúrbios naturais, como secas prolongadas e períodos de chuvas intensas,
contribuem para a melhoria da qualidade do ar, a regulação do microclima e o sequestro
de carbono (regulação do clima em nível global) e por fim, possibilitam a infiltração de
água nos solos, a recarga de aquíferos e reduzem as perdas de água pelo escoamento
superficial (CAR, 2014).

3.1 Remoção de poluentes
O ar limpo é considerado fundamental para a saúde e o bem-estar. Contudo, a emissão
de poluentes ainda é um problema grave, causando danos à saúde em todo o planeta. As
3

Protocolo de Kyoto e Tratado de Paris, que visam à redução das emissões de CO 2.
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estimativas da Organização Mundial da Saúde (WHO, sigla em inglês) apontam que 92%
da população mundial vive em condições de poluição do ar que excedem os limites
estipulados pela WHO4, sendo que mais de 3 milhões de pessoas morrem prematuramente
por ano, no mundo, em decorrência da poluição do ar e 90% dessas pessoas se encontra
em países em desenvolvimento (WHO, 2016).
Alguns poluentes atmosféricos, como MP10, MP2,5, O3, NOx, SO2, que são muito
comuns em áreas urbanas, também corroboram políticas de redução de emissões de GEE,
e têm sido associados à diversos impactos negativos à saúde, com aumento de internações
e risco de mortalidade. A remoção desses poluentes constitui um importante serviço
ecossistêmico em áreas urbanas (Bell e col., 2008; Jim e Chen, 2009), com valor estimado
em US$ 12/ha/ano (ano base 2007) em ecossistemas associados às florestas tropicas (De
Groot e col., 2012).
Com uma frota de 618.976 veículos (Denatran, 2015) e mais 2.600 estabelecimentos
comerciais (Emplasa, 2010), configurando o 2° maior aglomerado industrial da RMSP
(IPEA, 2013), Guarulhos apresenta alguns valores preocupantes em relação aos materiais
particulados (MP10) (Cetesb/Qualar, 2011-2016). A WHO sugere valores máximos de
MP10, O3, NO2 e SO2 com o objetivo de assegurar a mínima qualidade do ar necessária
para evitar efeitos adversos à saúde (WHO, 2006), como mostra a Tabela 1.
Tabela. 1: Evolução de valores máximos dos poluentes considerados relevantes à saúde
no município de Guarulhos, 2011 – 2016.
Parâmetro
WHO

Guarulhos (µg/m3)
2011

2012

2013

2014

2015

2016

3

(µg/m )

Poluentes

MP 2,5 Media Anual
MP 10 Media Anual
O3 Média 8-horas
NO2 Media Anual

20
100
40

SO2 Média 24-horas

20

PÇ PI PÇ PI PÇ PI PÇ PI PÇ PI PÇ PI
SM PMI SM PMI SM PMI SM 19 SE 20
PM I PM I 33 PM I 29 PM I 31 PM I 27 33 36 34
PM I PM I 36 PM I 31 PM I 37 PM I 38 45 36 41
PM I PM I 38 PM I 36 PM I 36 PM I 34 29 21 24

PM I PM I

PM I PM I SM PM I SM PM I SM PM I SM

3

SM

3

PÇ - Paço M unicipal PI - Bairro Pimentas PM I - Ponto de M onitoramento Inexistente SM - Sem M edição
Dentro do parâmetro
Acima do parâmetro

Fontes de dados: WHO, 2006 e Cetesb/Qualar, 2011-2016.

Alguns valores de MP10 e MP2,5 disponíveis para o período do estudo, ficaram acima
4

Air quality guidelines for particulate matter, ozone, nitrogen dioxide and sulfur dioxide - Global update
2005. Summary of risk assessment (WHO, 2006).
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das médias anuais recomendadas pela WHO (2006), o que exige uma providência para a
redução das emissões ou sua mitigação. Em relação ao NO2, os valores se apresentaram
bem próximos ao limite recomendado, portanto, é um poluente cuja concentração requer
atenção. O O3 e o SO2, apresentaram valores bem abaixo do estipulado.
Estudos empíricos realizados nos Estados Unidos, consideraram a deposição de
poluentes atmosféricos como o principal mecanismo de remoção de poluentes do ar. Esse
serviço ecossistêmico, varia de acordo com as características da vegetação urbana ou
periurbana, do dossel, do tipo e das características do poluente, bem como das condições
meteorológicas locais (Mcpherson e col., 1997; Jim e Chen, 2008).
Apesar do detalhamento dos estudos mostrando a importância da vegetação para a
retirada de poluentes atmosféricos, as espécies envolvidas, os locais e os impactos na
qualidade do ar, uma modelagem integrada, quanto à deposição de poluentes, é
tipicamente baseada em indicadores mais abrangentes, expressos em quantidade (kg) de
remoção de poluentes por hectare (ha) para tipos de vegetação genéricos5 (Broekx e col.,
2013).
Então, o fluxo de deposição (F) é o produto da velocidade de deposição do poluente
(Vd) em centímetros por segundo (cm/s) e sua concentração local (C), em g/cm3:
F = Vd x C

A velocidade média de deposição (Vd) de cada poluente descrito foi calculada
utilizando como base experimentos com milho, soja, coníferas e carvalhos. Os autores
partiram do pressuposto de que, em um dossel distribuído aleatoriamente no espaço, o
ângulo de inclinação das folhas é sempre esférico (Baldocchi e col., 1987). Assim,
velocidade de deposição Vd é calculada como o inverso da soma da resistência
aerodinâmica (Ra), da resistência da camada laminar da folha (Rb) e do dossel (Rc)6
(Lovett, 1994):
Vd = 1/ (Ra + Rb + Rc)

5

De acordo com Crossman e col. (2013), as modelagens tendem a limitar-se às estimativas de remoção de
poluição do ar pelas árvores urbanas, utilizando as funções que se relacionam com dossel, índice de área
foliar, dados meteorológicos, velocidade de deposição e concentrações dos poluentes.
6
Rc, sendo canopy resistence, a resistência do dossel em inglês.
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Já o Ft (F total), leva em consideração a área (A) e o tempo (T – para um ano de 365
dias) (Baldocchi e col., 1987):
Ft = F x A x T

Nowak e col. (1994) calcularam Ra e Rb utilizando fórmulas de resistência padrão e
dados meteorológicos coletados em aeroportos próximos ao estudo, as florestas de
Chicago, contudo Ra e Rb têm efeito relativamente pequeno em comparação ao efeito de
Rc.
Assim, Lovett (1994) e Nowak (1994) aprimoraram e aplicaram o estudo de
Baldocchi (1987), dando origem à trabalhos de referência como o de McPherson e col.
(1997) sobre Chicago, Nowak e col. (1998) sobre a Filadélfia (médias utilizadas no
presente estudo), Nowak e col. (2006) analisando a velocidade de deposição em 55
cidades americanas, Nowak e col. (2008) escreveram sobre o desenvolvimento do modelo
Efeitos da Floresta Urbana (Urban Forest Effects - UFORE), Jim e Chen (2008 e 2009)
aplicaram a metodologia para as árvores em Guangzhou (China) e Baró e col.(2014) para
florestas urbanas em Barcelona, Nowak e col. (2014) quantificaram os efeitos das árvores
e florestas urbanas para a melhoria da qualidade do ar (média de 17,4 milhões de toneladas
de poluentes removidos) e da saúde nos Estados Unidos (efeitos benéficos à saúde na casa
de US$ 6,8 bilhões) para o ano de 2010 e, por fim, Baró e col. (2015) avaliaram a
incompatibilidade entre oferta e demanda de serviços ecossistêmicos em áreas urbanas,
para 5 cidades europeias, contudo, todos encontraram relevante melhoria na qualidade do
ar pela retirada de poluentes por florestas urbanas.
Para realizar uma estimativa, ainda que simplificada, da deposição de poluentes
atmosféricos por parte das áreas de vegetação do município de Guarulhos, no ano de
2015, foi utilizado o Vd calculado por Nowak e col. (1998) para o município da Filadélfia,
nos Estados Unidos, pois os autores utilizaram um modelo híbrido de deposição para
folhas largas e multicamadas de dossel, tornando a generalização possível, já que se aplica
à um amplo espectro de fisionomias florestais, incluindo a Mata Atlântica. Em relação
aos valores monetários, foram utilizados os valores ajustados por Nowak e col. (2008),
que por sua vez, basearam-se na pesquisa realizada com base nos valores calculados para
as externalidades em diversos estudos de tomada de decisão no setor energético (national
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median externality values for the United States), conduzida por Murray e col. (1994)7.
O ponto de monitoramento utilizado foi o Guarulhos – Pimentas. Assim temos:
(i)

poluentes: MP10, SO2, NO2, CO e O3;

(ii)

Vd para cada poluente em cm/s (Nowak e col., 1998): MP10 - 0,64; SO2 - 0,55;
NO2 - 0,37; CO - 0,002; O3 - 0,56;

(iii)

C em µg/m3 para o ano de 2015 para cada poluente (Cetesb/Qualar, 2016):
MP10 – 37; SO2 – 3; NO2 – 30; CO – 600.000 e; O3 - 45;

(iv)

F para cada poluente em toneladas (t): MP10 – 2,368x10-17; SO2 – 1,65x10-18;
NO2 – 1,11x10-17; CO – 1,2x10-15 e; O3 - 2,5x10-17;

(v)

valor por tonelada (t) de poluente retirado em 2015 (Murray e col. 1994 apud
Nowak e col. 2008, atualizado para o ano de 2015)8: MP10 - US$ 7.560,60;
SO2 - US$ 2.772,07; NO2 - US$ 11.323,76; CO - US$ 1.608,37 e; O3 - US$
11.323,76.

Assim, os valores finais para o ano de 2015 (Tabela 2), para cada parque presente no
município de Guarulhos foram calculados de acordo om as fórmulas acima citadas: a)
fluxo de deposição de cada poluente: F = Vd x C; b) fluxo de deposição de cada poluente
na a área desejada e no tempo estabelecido: Ft = F x A x T e; c) valor final do parque:
soma dos valores de todos os poluentes na área desejada e no tempo estabelecido.

7

Murray, F.J., L. Marsh, and P.A. Bradford. 1994. New York State Energy Plan, Vol. II: Issue Reports.
New York State Energy Office, Albany, NY (fonte original indisponível online).
8
CPI Inflation Calculator, Bureau of Labor Statistics, United States Department of Labor.
http://www.bls.gov/data/inflation_calculator.htm
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Tabela. 2: Valor final em US$, para os parques presentes no município de Guarulhos,
para o ano de 2015, baseado no fluxo de deposição dos poluentes MP10, SO2, NO2, CO e
O3.
Área Poluente
Parques
cm2

Vilanova Artigas

Municipais

Parque da Saúde

Parque Paulo Carvalho Júnior

Floresta Estadual de Guarulhos

Estaduais

525.000.000

150.000.000

390.000.000

9.220.000.000

APA Várzea do Tietê
(compartilhada: Barueri, Biritiba
Mirim, Carapicuiba, Guarulhos,
740.000.000.000
Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes,
Osasco, Poá, Salesópolis, Santana
do Parnaíba, São Paulo, Suzano)

Cantareira
(Guarulhos, Caieiras, Mairiporã,
São Paulo)

Parque Estadual Itaberaba
(Guarulhos, Arujá, Santa Isabel,
Nazaré Paulista e Mairiporã)

790.000.000.000

1.511.311.000.000

g/cm3
MP 10

Ft = (F*A*T) Valor total por Valor final do
poluente em
Parque em
2015
2015
t
US$
US$
0,3920555520

2.964,18

SO2

0,0273180600

75,73

NO2

0,1837760400

2.081,04

CO

19,8676800000

31.954,58

O3

0,4172212800

4.724,51

MP 10

0,1120158720

846,91

SO2

0,0078051600

21,64

NO2

0,0525074400

594,58

CO

5,6764800000

9.129,88

O3

0,1192060800

1.349,86

MP 10

0,2912412672

2.201,96

SO2

0,0202934160

56,25

NO2

0,1365193440

1.545,91

CO

14,7588480000

23.737,69

O3

0,3099358080

3.509,64

MP 10

6,8852422656

52.056,56

SO2

0,4797571680

1.329,92

NO2

3,2274573120

36.546,95

CO

348,9143040000

561.183,30

O3

7,3272003840

82.971,46

MP 10

552,6116352000

4.178.075,53

SO2

38,5054560000

106.739,82

NO2

259,0367040000

2.933.269,47

CO

28.003,9680000000

45.040.742,01

O3

588,0833280000

6.659.314,47

MP 10

589,9502592000

4.460.377,93

SO2

41,1071760000

113.951,97

NO2

276,5391840000

3.131.463,35

CO

29.896,1280000000

48.084.035,39

O3

627,8186880000

7.109.268,15

MP 10

1.128,60546352128

8.532.934,47

SO2

78,64016109840

NO2

529,03381102560

CO

57.192,84443520000

91.987.255,20

O3

1.201,04973313920

13.600.398,93

41.800,03

11.942,87

31.051,45

734.088,19

58.918.141,29

62.899.096,79

217.996,03
5.990.651,91 120.329.236,54

Fontes de dados: parques municipais – Guarulhos, 2016; parques estaduais – FF, 2016;
concentração de poluentes – Cetesb/Qualar, 2015; velocidade de deposição – Nowak e col., 1998;
valor por t de poluente retirada da atmosfera – atualizado de Nowak e col. 2008.

Em cidades de países de baixa e média rendas, a qualidade do ar continua piorando,
impondo cada vez mais encargos com a saúde para as populações em desenvolvimento,
que utilizam grandes quantidades de energia para a produção de bens de consumo (Harlan
e Ruddell, 2011).
A deposição de poluentes atmosféricos e sua remoção pela vegetação ainda
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necessitam de muitos estudos empíricos, o que implica que ainda existem muitas dúvidas
relativas aos valores dessa deposição, contudo, sabe-se que a arborização urbana,
indiretamente, pode reduzir a formação de O3 e contribuir para a redução da ocorrência
do efeito de ilhas de calor (Pataki e col., 2011).

3.2 Regulação do microclima
Estudos do IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) apontam impactos
negativos na saúde que incluem aumento significativo da mortalidade e de doenças em
decorrência das alterações de temperatura, precipitação e eventos climáticos extremos
(exposições diretas) e às mudanças na ecologia, que podem agravar a ocorrência de
doenças infecciosas ou a escassez de água e alimentos (exposições indiretas). Nos países
em desenvolvimento a situação pode ser ainda mais crítica, por conta de altos índices de
vulnerabilidade (IPCC, 2013).
No decorrer do século 20, as temperaturas médias aumentaram significativamente
mais rápido nas áreas urbanas, considerando suas características biofísicas e
impermeabilização, em relação às áreas rurais adjacentes. Isto, caracteriza as ilhas de
calor urbano, cuja magnitude varia no tempo e no espaço em decorrência das
especificidades urbanas, como o adensamento e tipos de construção (Patz e col., 2005;
Gill e col., 2007; Harlan e Ruddell, 2011).
O impacto do aumento das temperaturas na morbidade e no número de internações
hospitalares não está tão claro quanto o impacto desse aumento no número de óbitos. No
ano de 1980 foi observado um aumento de 5% número de internações hospitalares durante
uma onda de calor em Kansas City, da mesma maneira, foi observado um aumento de
11% de internações em Chicago, pelo mesmo motivo, em 1995. Além disso, existem
estudos que associam uma maior incidência de doenças cardíacas, acidentes, violência e
suicídios à longos períodos de ondas de calor (CIER, 2007)
Estudos realizados em cidades norte americanas mostraram uma diferença de
temperatura de 0,7°C entre a cidade e seus arredores, com uma redução da radiação solar
de aproximadamente 20% e velocidade dos ventos entre 10-30% menor (Bolund e
Hunhammar, 1999).
Bowler e col. (2010) analisaram 16 estudos que relacionaram áreas verdes e cidades
e verificaram uma redução média na temperatura durante o dia (6:00 – 20:00h) de 0,94°C.
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Além do efeito relacionado à existência das áreas verdes, os autores verificaram que o
tamanho dessas áreas também é relevante, já que parques com mais de 3 ha garantiam
maior resfriamento em áreas circundantes.
O Bioma Mata Atlântica (MA) difere muito ao longo da costa brasileira, não existindo
modelos para calcular todas as suas particularidades (Vieira e col., 2008). Contudo,
considera-se que as florestas tropicais são grandes reservas de carbono, enquanto serviço
de regulação climática direta e estima-se que estas provêm serviços de regulação
climática (ano base, 2007) em torno de US$ 2.044/ha/ano (Pataki e col., 2011; De Groot
e col., 2012).
O município de Guarulhos está situado em uma região de MA cuja vegetação
predominante é a floresta ombrófila densa montana, apresentando alguns ecossistemas
associados de várzeas (FF, 2016). Neste estudo, também focamos no benefício de
regulação climática indireta proporcionado pelas coberturas florestais, que consiste no
resfriamento e na atenuação de ilhas de calor urbano, como uma influência
multidimensional, associada à radiação solar, velocidade do vento, temperatura e
humidade relativa do ar (Jim e Chen, 2009; Pataki e col., 2011).
Como base para os cálculos, um estudo realizado para a Reserva de Guaraqueçaba
(Measuring and Monitoring Carbon Stocks at the Guaraqueçaba Climate Action Project)
foi utilizado. Tiepolo e col. (2002) estimaram que florestas ombrófilas densas
submontanas apresentam estoque de 135,9 t de carbono/ha. A floresta ombrófila densa
montana é encontrada em altitudes que variam de 400-600m até 1000-2000m e a floresta
ombrófila densa submontana entre 30-100m até 400-600m (IBGE, 1991), o que torna
aceitável a aproximação realizada nesse estudo. Esse valor encontra-se dentro da média
calculada por Pan e col. (2013), entre 53 e 145 t de carbono/ha. Assim, foram calculados
os valores monetários para os estoques de carbono das 3 áreas mais bem preservadas do
bioma na região, a Floresta Estadual de Guarulhos e os Parques Estaduais Cantareira e
Itaberaba, utilizando o valor da tonelada de carbono (US$ 9,00/t) praticado pelo Banco
Mundial em 2015 (WBG, 2015), como apresentado na Tabela 3.
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Tabela. 3: Estoque de carbono em biomassa viva acima do solo (BVS) e valor monetário
para as 3 áreas protegidas contendo o Bioma Mata Atlântica mais preservado no
município de Guarulhos.
Parques

Área
(ha)

Total CO2
(t)

Valor total do parque
para o ano de 2015
(US$)

Floresta Estadual de Guarulhos

92,20

45.943,26

413.489,34

7.900,00

3.936.570,00

35.429.130,00

PE Cantareira

PE Itaberaba
15.113,11 7.530.862,71
67.777.764,42
Fontes de dados: parques e florestas estaduais – FF, 2016; t de carbono/ha Tiepolo e col., 2002; valor da t de carbono – WBG, 2015.

Dessa maneira, o município de Guarulhos, sem contar com os parques municipais que
também sequestram carbono em maior ou menor grau (dependendo das condições da
vegetação), possui 11.513.375,97 t de CO2 incorporadas em seus 3 maiores parques,
somando mais de US$ 103.620.000,00 em toneladas de carbono.

3.3

Água: águas subterrâneas; águas superficiais e infiltração de água de

chuva
Um estudo realizado por De Groot e col. (2012) estimou que florestas tropicais
produzem (ano base 2007) o equivalente a aproximadamente US$27/ha/ano do serviço
ecossistêmico provisão – água e US$ 342/ha/ano do serviço ecossistêmico de regulação
de fluxos hídricos.
A regulação do fluxo hídrico é definida como a capacidade de manter a vazão de
corpos hídricos em um nível adequado em relação à demanda (Beier e col., 2015) e
depende da capacidade dos ecossistemas de armazenar ou não a água, assim, a capacidade
de regulação do fluxo hídrico de uma dada bacia hidrográfica está diretamente
relacionada a quantidade de água que o solo dessa bacia consegue reter (De Groot e col.,
2002; Onaindia e col., 2013). Nesse caso, os serviços ecossistêmicos prestados incluem
irrigação natural, infiltração e drenagem, recarga de aquífero e regulação da vazão dos
rios (De Groot e col. 2012; Crossman e col., 2013).
Guarulhos apresenta predominantemente solos do tipo Latossolo e Podzólico, sendo
altamente intemperizados, geralmente argilosos, e sob forte influência do relevo. A maior
parte do município (60%) apresenta aquífero do tipo fissural com baixas vazões (26m3/h), contudo, na região da sub-bacia Baquirivu-Guaçu (46% do território municipal),
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o aquífero é sedimentar e a vazão chega à 120m3/h. (Graça e col., 2007).
Estudos realizados com cidades europeias e americanas mostraram que em áreas
urbanas é comum uma impermeabilização da ordem de 50 a 90%, com isso, esses
territórios perdem entre 40 e 83% de água pelo escoamento superficial, já que solos
impermeabilizados têm sua capacidade de infiltração e percolação reduzidas ou anuladas
(Bonan, 2002 e Pataki e col., 2011).
As áreas construídas perfazem 42% das terras do município de Guarulhos, 40%
cobertura arbórea, 11% herbácea arbustiva, 6% solo exposto e 1% água (QGIS, 2013),
Guarulhos ainda apresenta um bom potencial de infiltração e percolação da água.
Todavia, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guarulhos (SAAE), responsável pelo
abastecimento do município com um índice de atendimento da população de 99,37%,
necessita importar 92,36% de toda água distribuída (SNIS, 2016a). Uma questão
fundamental em relação ao serviço ecossistêmico de provisão de água, fundamental para
o abastecimento público de água, é que qualquer município depende desse serviço e,
geralmente, seus usuários não se preocupam com a origem ou com os custos sociais e
ambientais para a provisão do serviço (Imperio-Favaro e col., 2016). A origem, dessa
água importada, são os Sistema Cantareira e Alto Tietê9, operados pela Sabesp
(Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo), que em fevereiro de 2014
reduziu o volume de entrega por conta de uma das maiores crises hídricas da história
(Sabesp, 2015). Além disso, o município tem um índice de perda na distribuição de 28%
(SNIS, 2016), decorrente de infraestrutura antiga e ligações clandestinas, que agrava
ainda mais o problema de abastecimento e o SAAE não consegue manter o abastecimento
em tempo integral, tendo que utilizar um sistema de rodízio para o fornecimento de água
(Van Den Brandeler, 2014 e SAAE, 2016).
O SAAE opera os reservatórios Tanque Grande e Cabuçu com água produzida no
território de Guarulhos, responsáveis por parte do abastecimento do município. Ambos
apresentam Índice de Qualidade da Água (IQA)10, para fins de abastecimento público,
bom (51-79). A vazão do Tanque Grande caiu muito nos últimos anos, passando de 516
l/s em 2010 para aproximadamente 57 l/s em 2015 (Cetesb, 2011 e 2016a). Um estudo

9

Importantes mananciais de abastecimento da RMSP.
Incorpora variáveis consideradas importantes para a detecção de lançamento de efluentes e para a
avaliação da qualidade da água (coliformes fecais, pH, demanda bioquímica de oxigênio, nitrogênio total,
fósforo total, temperatura, turbidez, resíduos total, oxigênio dissolvido), tendo como objetivo sua utilização
para abastecimento público (Cetesb, 2015).
10
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realizado para o reservatório mostra que está ocorrendo assoreamento, cuja origem são
os sedimentos advindos das estradas sem pavimentação da região, que é muito utilizada
para lazer (Silva, 2011). O Reservatório do Cabuçu também teve sua vazão reduzida,
caindo de 516 l/s em 2010, para 202 l/s em 2015 (Cetesb, 2011 e 2016a). Além desses
dois reservatórios, Guarulhos utiliza águas subterrâneas, divididas em poços operados
pelo SAAE e poços particulares. De acordo com o último Censo, no ano de 2010, de um
total de 312.931 domicílios particulares permanentes, 98,09% estavam ligados à rede
geral de distribuição e 1,42% possuíam abastecimento advindo de poços ou nascentes na
propriedade e 0,49% abastecidos de outras formas (IBGE, 2010d). A água subterrânea do
município tem origem no Aquífero São Paulo, que divide com os municípios de São
Paulo, São Bernardo do Campo e Mogi das Cruzes (DAEE, IG, IPT, CPRM, 2005).
Guarulhos está em uma área de restrição de utilização de águas subterrâneas, por conta
da quantidade de empreendimentos potencialmente poluidores e áreas contaminadas
(DAEE, 2013). De acordo com a Cetesb (2016c), ao todo são 113 áreas contaminadas no
município, sendo 64 postos, 31 indústrias, 14 comércios, 2 por fontes desconhecidas, 1
por resíduos e 1 por acidente, o que torna o município ainda mais vulnerável em relação
à disponibilidade hídrica.

3.4 Decomposição de resíduos e degradação de efluentes
A capacidade de decomposição de resíduos e degradação de efluentes, é considerada
um serviço ecossistêmico de regulação (MEA, 2005).
O município de Guarulhos teve seus resíduos sólidos urbanos dispostos no Lixão do
Cabuçu até o ano de 1999, passando por modificações, foi reclassificado como aterro
controlado, operando até 2001, quando entra em operação, no mesmo bairro, o Aterro
Sanitário da Quitaúna. (Guarulhos, 2016b; Fabhat/IPT, 2014). Entretanto, o aterro que
possui capacidade licenciada de 776,70 t/dia, opera com 1.000 t/dia (Cetesb, 2016b), o
que reduz a vida útil do aterro. No ano de 2010, 97% dos domicílios particulares
permanentes tinham seus resíduos recolhidos diretamente pelo serviço de limpeza (IBGE,
2010d).
O monitoramento da qualidade de água dos corpos hídricos do município é realizado
pela Cetesb, por meio de 2 pontos. O primeiro, no Rio Baquirivu-Guaçu e o segundo no
Rio Tietê, ambos apresentando IQA ≤19, considerado péssimo (Cetesb, 2016a). O mesmo
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Censo (2010) mostrou que de 312.931 domicílios, 290.789 estavam ligados à rede geral
de esgoto ou pluvial e 6.455 possuíam fossas sépticas, além de 15.552 domicílios com
outros tipos de esgotamento (IBGE, 2010d). Com a coleta e o tratamento do esgoto
doméstico operados pelo SAAE, o município apresenta um índice de coleta de 86%,
sendo que apenas 1,62% desse esgoto coletado recebe tratamento (Cetesb, 2016b). Esses
índices implicam em uma carga poluidora remanescente que foi de 66.007 kg/DBO11/dia,
em 2010, para 70. 610 kg/DBO/dia, em 2015 (Cetesb, 2011 e 2016a).

4. Conclusão
O reconhecimento da importância das áreas de proteção de mananciais e de florestas
nativas em áreas urbanas para a provisão de serviços ecossistêmicos ainda é recente no
Brasil. Inicialmente, não existem métodos amplamente aceitos para a realização da
quantificação e valoração de serviços ecossistêmicos advindos de ecossistemas urbanos.
Contudo, as metodologias aplicadas neste estudo mostraram-se viáveis para a
identificação, quantificação e a valoração de alguns serviços ecossistêmicos em um
contexto de urbanização associada à vulnerabilidade, característico de grandes
conurbações que se reproduzem em países em desenvolvimento.
No município de Guarulhos foram estudados o serviço ecossistêmico de provisão de
água, bem como os serviços ecossistêmicos de regulação de microclima, remoção de
poluentes, decomposição de resíduos e degradação de efluentes. Esses serviços são
providos principalmente pelas Unidades de Conservação e áreas de proteção de
mananciais. Relacionada a esses serviços ecossistêmicos, existe a oferta de serviços de
água para abastecimento público, coleta e tratamento de esgoto e disposição de resíduos
sólidos urbanos. As demandas ocorrem na medida que a população necessita de água
potável para o consumo, da coleta e tratamento de esgoto e disposição de resíduos
gerados, e por fim, da remoção de poluentes atmosféricos do ar, dado que o município
apresenta valores acima dos recomendados pela WHO para MP10 e próximos ao limite
recomendado para NO2, além de sequestro de carbono, para a regulação do microclima.
Os serviços ecossistêmicos que podem contribuir de forma mais eficiente para a
melhoria da saúde ambiental do município são o tratamento de esgoto, visto que o
município trata menos de 2% do esgoto que que coleta, causando degradação ambiental
11

DBO: Demanda Bioquímica de Oxigênio.
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e poluição dos corpos hídricos da região e o sequestro de carbono para a diminuição das
ilhas de calor, que é um fator determinante à saúde e à qualidade de vida da população do
município.
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5. CONCLUSÃO
A Região Metropolitana de São Paulo, uma das maiores do planeta, necessita de
muitos recursos para suprir as demandas dos seus mais de 21 milhões de habitantes e essa
não é uma tarefa simples. Marcada por altas taxas de urbanização, degradação ambiental
e desigualdade social, a região não conta com uma estrutura de governança metropolitana
na gestão dos recursos naturais, que reconheça os serviços ambientais no âmbito de
sistemas de suporte à vida, fundamentais à sustentabilidade da metrópole enquanto um
conjunto complexo, caracterizado por fragmentações quanto à sua gestão pública.
A falta de informação sobre os recursos naturais em nível local dificulta a abordagem
ecossistêmica para a gestão dos bens e serviços ecossistêmicos e ambientais. Grande parte
da sociedade não possui uma percepção sobre a necessidade de provisão de bens e
serviços advindos dos ecossistemas. Água potável, ar fresco e alimentos são consumidos,
por outro lado, resíduos sólidos e esgotos são gerados nas áreas urbanas sem que a
sociedade se pergunte de onde vêm os recursos e para onde vão os resíduos. Contudo,
esse fluxo tem um custo ambiental.
Essa tese teve por objetivo a identificação da provisão, da oferta e da demanda dos
serviços ambientais na RMSP, com base nos dados disponibilizados por instituições
brasileiras. Foi construída uma Matriz Ambiental da Região Metropolitana, que foi sendo
alimentada com dados ligados ao meio ambiente da região. Essa construção foi realizada
em três fases.
A primeira, deu origem ao primeiro manuscrito dessa tese, um capítulo de livro sobre
a inequidade e os desafios de aumentar a resiliência da população da RMSP frente às
mudanças climáticas. Concluiu-se nesse capítulo que as áreas de remanescentes florestais
e as áreas de mananciais são grandes provedoras de serviços ecossistêmicos e os
municípios que preservam essas áreas, são os maiores provedores de serviços ambientais.
Da mesma maneira, os municípios com as maiores populações são os maiores recebedores
de serviços, pois necessitam de muitos recursos para o suprimento das necessidades da
sociedade. Essa identificação dos municípios que são provedores e dos que são
recebedores de serviços é muito importante para promover o equilíbrio entre provisão e
consumo, contribuindo para a redução da desigualdade entre aqueles que são obrigados a
preservar, arcando com o ônus da preservação, e aqueles que consomem sem se preocupar
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com a provisão do serviço. Cabe ressaltar que nesse capítulo os conceitos “ecosystem
services” e “environmental services” foram utilizados como sinônimos.
A segunda fase constituiu um estudo aprofundado sobre o serviço ambiental de
provisão de água para abastecimento público na RMSP, pois ao longo da busca pelos
dados foi observado um conjunto maior de informações disponíveis sobre esse recurso, o
que possibilitou identificação da provisão, da oferta e da demanda por esse serviço.
Dentre os 39 municípios da RMSP foram identificados os que mais consomem e os que
mais produzem serviços ambientais relacionados a água. Assim, pode-se confirmar a
correlação entre áreas de mananciais e remanescentes florestais e a provisão do serviço
ambiental de água para abastecimento público, resultado do primeiro manuscrito. Além
disso, foi possível identificar o fluxo desse serviço, onde é produzido e onde é gerado. O
serviço ambiental de tratamento de esgoto também ficou claro nesse momento da
pesquisa, quando foi possível identificar o fluxo do serviço, seus maiores provedores e
maiores recebedores. Por meio da análise desses fluxos, ficou clara a existência das
injustiças socioambientais relacionadas a esses serviços. Diferenças entre a necessidade
de preservação, o nível de degradação ambiental e a disponibilidade e qualidade dos
serviços ambientais são notórias na RMSP, os que mais preservam, não necessariamente,
tem maior acesso aos serviços. O serviço ambiental que proporciona maior grau de
melhoria na saúde ambiental é o tratamento de esgoto. A falta de tratamento causa altos
níveis de degradação ambiental, com baixos índices de qualidade de água nos corpos
hídricos da região, além de estar relacionada às doenças de veiculação hídrica,
diminuindo a resiliência das populações, principalmente aquelas que vivem em áreas
próximas à rios e córregos contaminados. É importante lembrar que a presença de áreas
verdes, principalmente florestas urbanas, é determinante para o aumento da resiliência
das populações frente às mudanças climáticas, proporcionando outros serviços
ecossistêmicos, como a regulação do microclima, a infiltração de água de chuvas e a
recarga de aquíferos. A proteção da biodiversidade também é maior nessas áreas e a
possibilidade de atividades de lazer ao ar livre contribuem para a melhoria da qualidade
de vida e do bem-estar das populações, agregando ainda mais valor a esses espaços
protegidos.
A pesquisa termina com a terceira fase, na qual foi realizado um aprofundamento no
estudo dos serviços ecossistêmicos providos pelos ecossistemas urbanos do município de
Guarulhos, unidade de análise do projeto temático ResNexus, com o qual essa pesquisa
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está alinhada. Os serviços ecossistêmicos de remoção de poluentes, regulação de
microclima, provisão de água e decomposição de resíduos e degradação de nutrientes
foram identificados, analisados e, quando possível, valorados.
Conclui-se que o reconhecimento da existência dos serviços ecossistêmicos e sua
perspectiva de incorporação de uma estrutura de governança metropolitana, com a
identificação de provedores e recebedores desses serviços, pode contribuir para uma
melhor divisão dos recursos naturais, bem como para a diminuição de injustiças
socioambientais ligadas aos serviços prestados na região. A busca pela sustentabilidade
não pode desconsiderar o acesso desigual a esses serviços e muito menos sua importância
para resiliência de populações já tão vulneráveis socialmente. Da mesma maneira, a
sustentabilidade não pode se constituir a partir da análise e da gestão de fragmentos
isolados, sendo que, com este estudo, promove-se o enaltecimento de uma análise
conjunta e sistêmica, sobre os elementos de suporte à vida e seus condicionantes em
grandes e complexas metrópoles.
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